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BEVEZETŐ 

Jelen tanári kézikönyv az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. tankönyv és munkafüzet ki-

adványokhoz készült. 

A környezetismeret tantárgy tanításának célja (az 1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv-

ből idézve):  

„Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megis-

merendő környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb 

környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos 

múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és ér-

telmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak 

a módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb megfo-

galmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a termé-

szethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb évfolyamok-

ban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre.” 

A kézikönyv felépítése: 

 A kézikönyv I. fejezete az adott műveltségterülethez nyújt általános bevezetőt.  

 A II. fejezet tartalmazza a konkrét kiadványokra vonatkozó ismereteket, évfolyamon-

kénti bontásban. Ezen belül a II.2.fejezet – a kiadványok szerkezeti felépítését követve 

– tartalmazza a tankönyvben és munkafüzetben található leckék konkrét leírásait, 

módszertani útmutatóit, a feladatok megoldásait. Először egy szempontsor szerint be-

mutatjuk, hogy az adott tankönyvi fejezetben milyen célok, fejlesztési feladatok stb. 

valósulnak meg. Ezután következnek a leckékhez tartozó leírások. A feladatokhoz nem 

feltétlenül a megoldókulcsokat adjuk, inkább feldolgozásukhoz nyújtunk segítséget, 

módszertani ötleteket, plusz kiegészítő tananyagokat. 

Ennek megfelelően jónéhány kiegészítő anyagot adunk. Pl.:  

- háttérismereteket; 

- játékokat, generáló programokat; 

- digitális háttéranyagokat: Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu/) és Tankocka 

(https://learningapps.org/) anyagokat, érdekes weboldalak linkjeit. Az Okosdoboz 

és Tankocka oldalakon megjelenő feladatok szerzői, munkájuk nyilvánossá tételé-

vel az abban megjelenő képek, művek felhasználásának jogosultsága felől felelnek, 

azaz a kiadót ebben nem terheli felelősség.  

A szerzői jogi akadályok miatt a kiegészítő fotókat, ábrákat, filmeket, irodalmi műveket 

csak a címükkel, internetes elérhetőségi linkjükkel jelöljük. A kézikönyv írásakor ezek a 

linkek még természetesen élnek, de változásuk/elévülésük lehetősége fennáll.  
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 A III. fejezetben további módszertani ötleteket adunk kiadványaink minél hatékonyabb 

alkalmazásához, valamint az általunk kidolgozott normál és rugalmas tanmenetjavas-

latok felhasználásához.  

 A IV. fejezetben a tankönyvekhez kapcsolódó munkafüzetekről esik szó nagyon rövi-

den, hisz a II.1. fejezetben már részletesen ismertettük ezek leírását. 
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

1. Tudomány- és művészetpedagógia  

„A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az érzék-

szervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind 

pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, 

az azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 

természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelve-

tés, bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 

tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első lépcső-

fokát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pe-

dagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkere-

sésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű 

megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a 

természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja.  

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) 

bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a kör-

nyezettel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös ta-

nulás során.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv)  

A korszerű természettudományos műveltség kialakítása érdekében az újgenerációs 

Környezetismeret 3. és 4. kiadványokban található tartalmi elemek, azaz a szövegek (feladatok 

és ismeretet, tényeket közlő részek) és a hozzájuk szervesen kapcsolódó képek, ahol csak le-

het, igyekeznek életközeli példákat bemutatni. A 9–11 éves korosztály számára még kiemelten 

fontos, hogy a tananyag alapja valóságos élmény, megfigyelés, tapasztalat legyen. A feladatok 

által gerjesztett problémafelvetések és az azokra adott válaszok során a tanulók felidézik min-

dennapi tapasztalataikat, az esetleges konfliktushelyzeteket és azok megoldásait. A termé-

szettudományos nevelés egyik alapja a környezetünk iránti kíváncsiság és nyitottság megőr-

zése, ezért olyan ismereteket kell nyújtani, olyan feladatokat kell adni, ami felkelti az adott 

életkorú tanulók érdeklődését. A kiadványokban leírt feladatok, kísérletek valóságos élménye-

ket kínálnak, ahol lehet, segítik a közvetlen tapasztalást és a következtetések levonását. A „be-

széljétek meg!”, „vitassátok meg!”, „játsszátok el!” stb. típusú feladatok cselekvésre ösztönzik 

a diákokat. A későbbi természettudományos tárgyak ismeretanyagának sikeres elsajátításához 

elengedhetetlen a kísérletező, közvetlenül megfigyelő attitűd kialakítása. 
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2. A diákok számára releváns tudás kiválasztása  

„A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és problé-

mafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a 

tananyagfeldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémá-

kat vetünk fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az aktuális 

történésekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környe-

zetismeret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek sze-

retetére és tiszteletére.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv)  

A Környezetismeret 3. és 4. kiadványok tudásanyaga úgy épül fel, hogy az iskolai tan-

anyag és a mindennapi valóságban tapasztalt jelenségek és problémák között érezhető legyen 

a kapcsolat. A mindennapi életből vett példákból indulunk ki, azokkal kapcsolatban oldják meg 

a feladatokat a tanulók. Végül a végkövetkeztetések levonásával (rövid, összefoglaló monda-

tok a leckék végén) újra visszahelyezzük az ismereteket a diákok mindennapi életterébe. Így a 

tudatos megfigyelés, vizsgálódás által az új ismeret belső tudássá válik.  

A kiadványok az ismeretek alkalmazásához és a képességek fejlesztéséhez a lehető leg-

több életszerű feladatot nyújtják. Olyanokat, amelyek problémafelvetése, műfaja és formája 

a lehető legjobban hasonlít az iskolán kívüli világ helyzeteihez.  

3. A lényeget megragadó tananyagtervezés  

A 3. és 4. évfolyamos Környezetismeret tankönyv és munkafüzet feladatai, ismeretanyaga úgy 

épül fel, hogy épít a tanulók korábban megszerzett ismereteire, tovább bővíti az egyes terüle-

tekhez kapcsolódó tudást, fogalmi hálót, ugyanakkor nem terheli feleslegesen sok szakkifeje-

zéssel a tanulókat. Az egyes leckék azonosan épülnek fel: egy kiinduló, motiváló kérdésfelvetés 

után a diákok tevékenykedtető feladatokon keresztül jutnak el az elsajátítandó ismeretekhez. 

Különféle feladatok jelennek meg a tankönyvben és a munkafüzetben, azaz a tanulók több 

oldalról közelítve juthatnak el az elsajátítandó ismeretig. A kulcsfogalmakat, a tényanyagot, 

amelyekre a továbbiakban alapozunk, a leckék végén külön keretben és piktogrammal jelzett 

„Jól jegyezd meg!” rész tartalmazza.  

A tankönyvek explicit módon emelik ki az egyes témakörökön átnyúló diszciplináris 

alapelveket és kulcsfogalmakat. Biztosítják a feltételeket a kulcsfogalmakhoz tartozó ismere-

tek folyamatos kiszélesítésére és elmélyítésére, illetve alkalmazásuk újabb és újabb kontextu-

sokban történő gyakorlására. 
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I.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

4. Tanulóközpontúság  

A 3. és 4. évfolyamos Környezetismeret tantárgy tanítását segítő újgenerációs taneszközök,a 

megelőző évfolyamok taneszközeihez hasonlóan, biztosítják az élményszerű tanulás lehetősé-

gét. A változatos feladatok, az életkorhoz igazított vizuális megjelenés, a tevékenységre ala-

puló feladattípusok mind-mind támogatják a tanuló- és tanulásközpontú tananyagfeldolgozást 

és ezen oktatási modell megvalósulását.  

A tanulóközpontú oktatás modellje:  

 először kapcsolatokat teremt a tanuló előzetes tudásával,  

 azután jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezi az új tartalmakat,  

 lehetőséget biztosít a diákoknak az önálló reflektálásra,  

 és végül alkalmat ad a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazására 

is.  

Ezen lépések adják tehát az egyes leckék felépítésének vázát:  

 motiváló, óraindító kérdések, játékok, amikor a gyerekeknek képekről, eseménysoro-

zatokról kell mesélniük, felidézniük előzetes tudásukat;  

 a felidézett tudás szükséges elemeit kiragadva, feladatokon keresztül rögzíti az elsajá-

títandó ismereteket;  

 a korosztálynak megfelelő grafikai megjelenítéssel (azonos korú gyerekek képei, hét-

köznapi helyzetek megjelenítése, letisztult, egyszerű ábrák) hozza közelebb a tanulók-

hoz az ismereteket;  

 az önálló reflektálásra a változatos munkamódszerek – önálló, páros, csoportos – és 

feladatutasítások adnak lehetőséget: mondd el, játszd el, keresd meg, vitassátok meg, 

kösd össze, rajzold le, színezd ki, csoportosítsd, kísérletezz stb. Ezen változatos munka-

formák segítik elő, hogy a tanító az osztály- és az egyéni igényekhez igazodva a legmeg-

felelőbb módon tudja átadni az ismereteket; 

 az összefoglaló leckék és a munkafüzeti feladatok (valamint az esetlegesen beiktatott 

témahetek) adnak lehetőséget arra, hogy a tanultakat szintetizálják, kiterjesszék, új 

kontextusba helyezzék a tanulók.  

5. A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás  

Az újgenerációs tankönyvek alkalmat adnak arra, hogy a tanulás során a diákok ne csak a nyelvi 

és a logikai intelligenciájukat használhassák. A változatos feladatok által módjuk van a többi 

intelligenciaterület kreatív használatára is, pl. rajzolás, versírás, dramatizált történetek elját-

szása. A feladatok némelyike a készségtárgyakhoz szükséges kompetenciákra épít, ezért 

komplexen fejleszti a személyiséget. Az ilyen kitekintő jellegű feladatok akár technikaórán, 
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énekórán, testnevelésórán is megvalósíthatóak. De találunk példát a matematikai és az olva-

sási készségre alapozó feladatokra is. A tantárgyközi kapcsolatokra építő feladatoknak köszön-

hetően minden tanuló megtalálhatja a számára leginkább testhezálló feladatot a környezetis-

meret-órán.  

A motiváló, változatos, játékos feladatok, valamint az önálló kutatásra ösztönző és a 

projektjellegű tananyag-feldolgozás kreativitásra ösztönzi a tanulókat. A természettudomá-

nyos tárgyak megalapozásánál különösen fontos, hogy a tanulók kezdeményezőkészségét, 

kreativitását, a különféle megismerési módszereket készségszintűvé fejlesszük, és élménysze-

rűvé tegyük a tanulást.  

6. A hazai tankönyvkutatások által feltárt problémák alapján megfogalmazott feladatok  

„A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelme-

zett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek fel-

építésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő ér-

tékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójának 

fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények megvaló-

sítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, önis-

meretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számára 

legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, megerő-

sítést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt 

folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy eligazodjon a világban.” (1.2.5. 

Környezetismeret 1–4. kerettanterv)  

Az iskolai tanítás során nem az a célunk, hogy a tanulók a tankönyvekben található ismereteket 

szolgai módon megtanulják, hanem az, hogy az ismeretanyagon keresztül közvetített értéke-

ket, tudást az életben alkalmazni tudják. Egy jó tankönyvvel a tanórai munka során a tananya-

gon keresztül tehát számos kompetenciát és az egész személyiséget fejlesztjük. Az újgenerá-

ciós Környezetismeret 3. és 4. tankönyvek és munkafüzetek anyagai úgy épülnek fel, hogy az 

ehhez szükséges legfőbb szempontoknak megfeleljenek, úgymint:  

 Segítséget adnak a tanulók közötti kooperáción alapuló, csoportmunkában végezhető 

tanórai feladatok megtervezéséhez és megvalósításához.  

 Nagy hangsúlyt fektetnek a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és probléma-

megoldások megtanítására.  

 A feladatok változatossága lehetőséget ad rá, hogy a tanulók már az új ismeretek meg-

szerzése során aktív szerepet kapjanak. Ösztönző feltételeket teremt a munkáltató, a 

problémamegoldó óraszervezéshez, a projekttanításhoz.  

 A tankönyvi kérdések nemcsak az ismeretek felidézését, hanem azok továbbgondolá-

sát és alkalmazását is igénylik a tanulóktól.  
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 Az életközeli feladatok által a tanulók könnyedén kapcsolatot találnak a tanultak és 

saját tapasztalataik, élményeik között.  

 A változatos feladatutasítások ösztönzést adnak ahhoz, hogy a tanulók folyamatosan 

reflektáljanak arra, amiről éppen tanulnak, pl. elmondják személyes véleményüket, ta-

pasztalataikat vagy kérdezzenek és vitatkozzanak róla.  

 Az eredményes képességfejlesztés legfőbb feltétele a jól szervezett ismeretek és a fej-

lesztő feladatrendszerek hatékony integrálása. Ezt a célt szolgálja a tankönyvi felada-

tok és leckék egymásra épülése.  

 A tankönyvben szereplő képek és ábrák nemcsak illusztrálnak, hanem többféle peda-

gógiai funkciót is betöltenek, pl. gondolkodtatás, rendszerezés, összehasonlítás, folya-

matok és problémák megértésének elősegítése, értékekre nevelés.  

7. A tanulás eredményességét elősegítő megoldások a tankönyvekben  

„Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. 

A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben magyarázza, il-

letve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyo-

lultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája.” (1.2.5. 

Környezetismeret 1–4. kerettanterv)  

Az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. taneszközök segítségével az ismeretátadás 

és -rögzítés, gyakorlás együtt valósul meg, a tankönyvben található és a szorosan kapcsolódó 

munkafüzeti feladatok által.  

A 4. pontban leírt leckefelépítés alkalmas arra, hogy:  

 mozgósítsa az előzetes tudást az arra alkalmas képekkel, kérdésekkel, bevezetőkkel; 

 fejlessze a diákoknak azokat a metakognitív képességeit, amelyek által a tanulók ma-

guk is monitorozni és értékelni tudják a tanulásuk eredményességét; 

 hatékony tanulási stratégiákat és technikákat közvetítsen egyrészt az ismeretekhez 

kapcsolódó kérdések és feladatok révén, másrészt e tanulási stratégiák és módszerek 

bemutatásával (pl. a tankönyvek hátsó borítójának belső oldalán). 

 A tanulás során a diákoknak rendszeresen lehetőségük van a korábban tanultakat kü-

lönféle új kontextusokban is kipróbálni és alkalmazni.  

A kísérleti tankönyvek megalkotásánál, majd újgenerációssá alakításuk során nagyon hangsú-

lyos közös elvárás volt a Kiadó részéről a következők megjelenítése:  

 A tanulási célt meghatározó és a téma lényegét bemutató bevezetések. 

 Előzetes ismeretek és tapasztalatok feltárását elősegítő csoportos feladatok. 

 Jól strukturált ismeretanyag. 

 Önálló munkát igénylő tanulói feladatok. 

 Problémafelvető szövegek, ábrák és kérdések. 
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 Személyes tapasztalatokra történő utalások. 

 A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző kérdések. 

 A korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztető feladatok. 

 Az új ismeretek valódi megértését (nemcsak felmondását) igénylő ellenőrző felada-

tok. 

Fenti elvárásoknak az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. taneszközök és a jövőben kidol-

gozandó,hozzájuk kapcsolódó kiegészítő tartalmak (pl. interaktív feladatok) teljes mértékig 

megfelelnek. Az életkori sajátosságok figyelembevételével megalkotott taneszközök megvaló-

sították a mai kor elvárásait is: modern, naprakész ismereteket adnak sokoldalú feladatokon, 

tevékenységeken keresztül. Kiemelten fejlesztik a természettudományos és technikai kompe-

tenciát, emellett a többi, Nat-ban előírt kompetenciát is.  

8. A tudományos ismeretek valódi megértésének biztosítása  

„A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét ala-

pozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, 

a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonsá-

gokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az életszakasz-

ban. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet folya-

matai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre rész-

letesebben érthetők meg.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv)  

Az újgenerációs Környezetismeret taneszközök megalkotásánál fontos szempont volt 

az is, hogy a fokozatosság elvét betartva egyre tágítsa a tanulók látókörét. A közvetlen környe-

zetükből és kézzelfogható ismereteikből kiindulva egyre tágabb, egyre több elvont ismeretet 

sajátíthatnak el. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszában elsősorban a tudományos ismeretek 

valódi megértéséhez szükséges alapvető kompetenciákat, készségeket, képességeket fejleszt-

jük.  

A Környezetismeret 3. és 4. taneszközök tehát a fenti szempontnak alárendelve tudnak meg-

felelni az újgenerációs tankönyvekkel szemben támasztott alábbi elvárásoknak:  

 Legyen bennük elég mennyiségű és változatosságú példaanyag a tantervben szereplő 

tudományos elméletek megértéséhez.  

 Legyen bennük segítségnyújtás a megértést elősegítő közvetlen tapasztalatszerzéshez, 

az ilyen célú tanulói tevékenységek tanórai megszervezéséhez.  

 Adjanak mintákat és instrukciókat arra vonatkozóan, hogy mire és hogyan használha-

tók fel a megszerzett ismeretek és képességek.  

 Legyenek feladatok a tanultak alkalmazásának új kontextusokban történő kipróbálá-

sára és gyakorlására.  
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 Adjanak ösztönzést ahhoz, hogy a tanulók elmondhassák a tapasztalataikat, kifejthes-

sék a gondolataikat, megvitathassák egymással a véleményüket a tanultakkal kapcso-

latban. 

 Legyenek a tudás ellenőrzésére szolgáló feladatok, amelyek alapján kiderülhet, hogy a 

diákok valóban megértették-e a lényeges összefüggéseket.  

 Tartalmazzanak érdekes kérdéseket és feladatokat ahhoz, hogy a tanár érdeklődő és 

kooperatív légkört alakíthasson ki az osztályteremben.  

 Adjanak segítséget ahhoz, hogy a tanár a gyerekek közötti kulturális különbségekre is 

tekintettel tudjon lenni, s a speciális bánásmódot igénylő tanulók számára is megfelelő 

feltételeket alakíthasson ki.  

9. A kutatásalapú tanulás feltételeinek megteremtése  

„Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, 

illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos tevé-

kenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív felada-

tok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző multimé-

diás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a képi 

információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki magát. 

Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti tudatosság 

fejlődéséhez is hozzájárulhatunk.” (1.2.5. Környezetismeret 1–4. kerettanterv)  

A természettudományos ismereteket adó tantárgyaknál kiemelten fontos a kutatásalapú ta-

nulásra ösztönzés. A környezetismeret tantárgy tanítása során ezt fokozatosan kell a tanulók-

kal elsajátíttatni. Az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. taneszközök tartalma és feladatai 

lehetőséget és ösztönzést adnak arra, hogy a tanár és a diákok alkalmanként kipróbálják és 

gyakorolják a kutatásalapú tanulás algoritmusát:  

 probléma meghatározása, kérdésfeltevés;  

 tervkészítés;  

 információkeresés, adatgyűjtés;  

 a vizsgálódás eredményeinek és következtetésének bemutatása;  

 az eredeti kérdésre adott válaszok megvitatása, értékelése;  

 a feladatvégzés folyamatának megvitatása és értékelése.  

10. A tankönyvsorozatokon belüli fokozatosság  

Az újgenerációs Környezetismeret tankönyvek 1–2. és 3–4. évfolyamos kötetei megjelenésük-

ben, összetettségükben is láthatóan különböznek egymástól. Ebben az életszakaszban a gye-

rekek között hatalmas különbségek lehetnek, valamint fejlődésük üteme is igen eltérő lehet. 
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A taneszközök fejlesztőinek ezt feltétlenül szem előtt kell tartaniuk, amikor az életkori sajátos-

ságokhoz igazítva készítik el a tankönyveket. Az óvodai környezethez szokott első osztályos 

tanulókhoz még az egyszerű, letisztult forma- és színvilágú kiadványok állnak közelebb. Ez foly-

tatódik, de fokozatosan bonyolódik is a 2. évfolyam kiadványaiban. 

A vizualitás mindvégig fontos szempont az 1. és 2. évfolyamos köteteknél, ugyanakkor 

az ábrák fokozatosan egyre bonyolultabbak lesznek. 

Mivel az iskolába kerülő tanulók még nem tudnak olvasni, ezért a feladatutasítások is 

csak rövid, tömör mondatokból állnak, melyeket a tanító olvas fel az osztálynak. A tanulóknak 

ezen szóbeli útmutatás alapján kell az első félévben megoldaniuk a feladatokat.  

Ahogy megismerik a betűket, egyre hosszabb és összetettebb szövegek jelennek meg 

a kiadványokban. A 2. osztály végére már komplett olvasmánynak is beillő ismeretterjesztő 

szövegek, feladatutasítások is előfordulnak, melyeket immár akár önállóan kell megoldaniuk.  

A fokozatosság a feladattípusokban és az alkalmazott munkamódszerekben is megmu-

tatkozik, ahogy egyre összetettebbé válik egy-egy feladat.  

A 3. és 4. évfolyamos tanulók olvasástudása egyre biztosabb, de szövegértési képessé-

gük még kialakulóban van. A taneszközökben található szövegek hosszúsága és bonyolultsága 

fokozatosan nehezedik, egyre több típusú szöveg jelenik meg, hogy a tanulók hozzászokjanak 

az ismeretszerzés különböző formáihoz. A grafikai megjelenés is egyre összetettebb, fokoza-

tosan közelít a felsőbb évfolyamos tankönyvek megjelenéséhez.  

I.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

11. A szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésével az eredményes tanulásért  

„Anyanyelvi kommunikáció  

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élmé-

nyeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni 

saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására, illetve 

fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és elrendezés sza-

bályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. Képes a korosztá-

lyának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére.” (1.1 Beveze-

tés – Alapfokú nevelés-oktatás kerettanterv)  

Az alapfokú nevelés-oktatás egyik kompetenciafejlesztési területe a fent idézett anya-

nyelvi kommunikáció, a tanulók szövegértési képességeinek fejlesztése. Ezt a magyar nyelv és 

irodalom órákon kell megalapozni, de nem csak ott kell megvalósítani és alkalmazni, hisz bár-

mely tantárgy ismereteinek elsajátításához szövegeket kell megfelelően értelmezni, feldol-

gozni, később alkotni annak érdekében, hogy a tények rögzüljenek, és a tanulás hatékony le-

gyen.  
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Ennek érdekében az az optimális, ha egy tankönyv az új ismeretekből annyit és úgy 

mutat be, hogy azok megértése a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen. Ugyanakkor 

a megértéshez a szövegekhez tartozó ábrák, térképek, kérdések és feladatok a lehető legha-

tékonyabb segítséget biztosítsák. A 3. és 4. évfolyamos újgenerációs Környezetismeret tanesz-

közök az életkori sajátosságoknak megfelelő színvonalon, fokozatosan épülve, számos feladat-

tal támogatják a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztését, ezáltal biztosítva a 

hatékony, eredményes tanulást.  

Az értő olvasáshoz és hatékony tanuláshoz általában szükséges szövegfeldolgozási 

technikák és stratégiák bemutatása és gyakoroltatása a természettudományos tárgyak eseté-

ben is kiemelten fontos. Ez eleinte mintaadással, majd egyre inkább önálló szövegalkotási fel-

adatok beillesztésével valósul meg. 

A tanító feladata az adott műveltségterületre jellemző tartalmú és műfajú szövegek 

megértéséhez szükséges olvasási stratégiák és módszerek bemutatása és gyakoroltatása. A 

tankönyvekben lévő szövegekkel megvalósítható azoknak a szövegértési képességeknek a 

szisztematikus fejlesztése, amelyek az adott műveltség- vagy tudományterület szövegeinek a 

megértéséhez szükségesek.  

Ezek a szövegek úgy épülnek fel, hogy fokozatosan egyre többféle lehetőséget adjanak 

a tartalomhoz kötött szövegértési képességek fejlesztésére.  

Tartalmaznak olyan feladatokat is, amelyek folyamatosan mintákat adnak a szaktaná-

roknak arra, miként lehet a tantárgyi tartalom megtanítását és a tanulók speciális szövegértési 

és szövegalkotási képességeinek fejlesztését összekapcsolni.  

Fontos, hogy az életkorból adódóan ne csak a szövegek, verbális közlemények megér-

tése szerepeljen a célul tűzött fejlesztések között, hanem alkalomadtán a vizuális és zenei kód-

fejtés, kommunikáció és reflektálás fejlesztése is. Ehhez adnak segítséget az ábraelemzéssel, 

vizuális tartalmak értelmezésével, illetőleg létrehozásával kapcsolatos feladatok. A kezdeti 

szemlélődő tanulás fokozatosan aktív képalkotó tevékenységgé válik. A tanulók megszokják, 

hogy a tudást nemcsak szóban, írásban, hanem rajzban is vissza lehet adni, lehet rögzíteni. Ez 

napjainkban még inkább előtérbe kerül, hisz a hosszú szövegértelmezéseket lassan felváltják 

a gyors, leegyszerűsített képi kommunikáció (piktogramok, gondolattérképek, mozgó vizuális 

effektek) elemei.  

I.4. A digitális műveltség fejlesztése 

12. A tankönyvek és a digitális tananyagok együttes fejlesztése  

„Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik az 

IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresésére, rövid szöveg létreho-

zására, továbbítására).” (1.1 Bevezetés – Alapfokú nevelés-oktatás kerettanterv)  
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A fenti kompetenciafejlesztési terület támogatására az újgenerációs taneszközök fej-

lesztésénél kiemelt hangsúlyt fektettünk. Célul tűztük ki, hogy a projekt keretében elkészülő 

új taneszközöknek lehetőséget és ösztönzést kell adniuk a korszerű kommunikációs technoló-

giák tanításban és tanulásban való alkalmazásához, valamint a tanulási-tanítási folyamatok 

személyre szabott támogatásához.  

Elvárás volt, hogy a tankönyvek feladatai és a tankönyvekhez készülő digitális anyagok 

gyakorlati segítséget adjanak ahhoz, hogy az internet a tanítás és a tanulás hasznos ismeret-

forrásává váljon bármelyik tantárgy esetében.  

A nyomtatott és a digitális tankönyvi változat együttes megtervezése során különösen 

nagy hangsúlyt kaptak a vizuális elemek. A tankönyvkészítők szem előtt tartották, hogy minél 

hatékonyabban ki lehessen használni azt a lehetőséget, hogy a tankönyvbe bekerülő képek, 

ábrák, térképek, összefüggésvázlatok az elektronikus változatban különböző módon „életre is 

kelhetnek”. 

A 3. és 4. évfolyamos újgenerációs Környezetismeret taneszközök fokozatosan és tu-

datosan fejlesztik a tanulók digitális műveltségét. A tankönyvben és munkafüzetben egyre 

több internetes linkajánló jelenik meg, mellyel az önálló kutatásra, az internetes tartalmak 

kritikus szemlélésére, hasznos felhasználására buzdítunk. Jelen tanári kézikönyv is számos ki-

egészítő digitális tartalmat, ötletet mutat be. Az interaktív feladatokat, kisfilmeket, érdekes-

ségeket tartalmazó linkek gyűjteménye a tanítók segítségére lehet abban, hogy az alsós tanu-

lók ma már természetes digitális érdeklődését a megfelelő mederbe tereljék. A médiatudatos-

ságra nevelés is kiemelt fejlesztési területe a Nat-nak, melybe az IKT-eszközök megfelelő mér-

tékű használata, valamint a világhálón található tartalmak kritikus szűrése is beletartozik. Ezért 

is fontos, hogy milyen tartalmakat, milyen céllal adunk a tanulók kezébe.  

I.5. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai  

A kísérleti tankönyvek kipróbálása a tantermekben történt. A tanárok véleményüket munka-

naplókban rögzítették, és a kiadó számára megküldték. Fókuszcsoport-megbeszélések is zaj-

lottak tanárokkal és diákokkal egyaránt, melyeknek összefoglalóiból szintén sok hasznos ta-

pasztalatot szűrtünk le és építettünk be az átdolgozás során, majd alkottuk meg az újgenerá-

ciós tankönyveket. Néhány kipróbálói (3. osztály) és diák (4. osztály) vélemény:  

3. évfolyam:  

„Szeretem, mert középpontjában a gyermek áll, nem a tudomány, sokféle lehetőséget biztosít 

a munkaformák megvalósítására, nem túloz a megtanítandó anyag mennyiségében, korszerű 

ismereteket közvetít. Az ábrák mellett hiányoznak feliratok, magyarázatok, a grafikák nem igé-

nyesek (számítógépes grafikák?). Kevés kiemelést használ a tipográfia. A képek és a szöveg 

aránya jó.” 
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„Nem épülnek logikusan egymásra a leckék. Nem megfelelő a színek használata: az ér-

dekesség és a megtanulandó rész azonos színű! Zavaró a gyerekek számára. Nem emeli ki a 

lényeget. Néhány leckének alig van megfogható tartalma, egyesekben pedig az addigiakhoz 

képest hirtelen tömény, sok a tanulnivaló. Nem egyenletes az új ismeretek elosztása.” 

„A tananyag elosztása okozott számomra gondot az év folyamán. Néhol rengeteg új 

ismeret került egy-egy leckébe (I. és II. fejezet), néhol pedig nem. A második félévben a szá-

monkérést, értékelést ez jelentősen megnehezítette. Az sem tetszett, hogy sokszor új ismere-

teket úgy nyújtott, hogy a gyerekeknek nem volt mire alapozni. Pl.: A Jelek, nevek a térképen 

című leckében. Háromféle térképet kellett volna alkalmazás szinten ismerniük a tanulóknak, 

miközben gyorsan megtanulják hazánk nagytájainak nevét, jellemzőit, és a szomszédos orszá-

gokat is meg tudják nevezni. Nagyon tetszett, hogy remek feladatokat kínált a tankönyv az 

önálló és csoportos munkára, búvárkodásra; illetve jól használható honlapokat ajánlott né-

hány témakörben (pl. www.energiakaland.hu).” 

4. évfolyam:  

SZERETJÜK: 

 Egyöntetűen pozitív a fogadtatása a növények és az állatok képeinek, még többet is 

szívesen látnának. 

 Szeretik a kísérleteket, a játékos feladatokat, valamint az olyanokat, ahol rajzolni lehet. 

 Eltérő gyakorisággal, de valamennyi osztályban végeznek csoportmunkát, kicsit ritkáb-

ban páros munkát. Mindkettőnek örülnek, mert lehet beszélgetni, elmondani a véle-

ményüket, segítenek egymásnak, és bevonják a gyengébb diákokat is a munkába. 

 A megkérdezett gyerekek szívesen használják a térképet, de a tankönyvben lévő térké-

pek apró betűit valamennyien kritizálták. 

NEM SZERETJÜK:  

 A fejezetnyitó képeket túl nagynak tartják, az anyagba foglalt képek egy részét pedig 

túlságosan kicsinek, amin nem láthatók eléggé a részletek.   

 A térképek nagyságát, betűnagyságát és színeit szinte mindannyian kritizálták, pedig 

egyébként szívesen használnak térképet.  

 Az Itthon vagyok rész egyáltalán nem érdekes. 

 A nemzeti parkoknál megtévesztő volt, hogy más volt a kép és az oda rajzolt jelképe. 

Ki lehetne nagyítani a címerét és oda írni, hogy mit ábrázol. 

 Minden témához lehetne érdekesség. A Tudorka újságban mindig vannak érdekessé-

gek (pl. Mennyi szőrszál van egy mókuson?), ilyenek kellenének a könyvbe, mert ezek 

felkeltik az ember érdeklődését. 
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

A 3. évfolyamos tankönyv és munkafüzet 

A harmadik osztályos tankönyvben és a munkafüzetben a kerettantervi tananyag 10 nagy te-

matikai egység (fejezet) köré csoportosul. Vannak témakörök, amelyek harmadik, majd negye-

dik osztályban is előkerülnek (itt a kerettantervi témakörök elemeit szétválasztottuk), de van 

olyan is, amely csak itt, vagy csak a következő évfolyamon kerül tárgyalásra:  

Kerettantervi témakör Tankönyvi témakör 

Mennyi időnk van? A Föld forog, az idő szalad 

Tájékozódás a tágabb térben Hogyan tájékozódsz? 

Merre megy a hajó? Felfedezések a természetben 

Kertben, mezőn A kertben és a szántóföldön 

Megtart, ha megtartod Állatok körülöttünk 

Miért érdemes takarékoskodni? Takarékoskodj az energiával! 

Az a szép, akinek a szeme kék? Légy önmagad! 

Önismeret és viselkedés Nézz magadba, nézz körül! 

Egészség és betegség Legdrágább kincsünk az egészség 

Vágtat, mint a paripa (4. évfolyam) 

A harmadik osztályos tankönyv és munkafüzet felépítése szinkronban van egymással. 

Egy fejezeten belül 3 lecke található. A munkafüzet ettől annyiban tér el, hogy három fejeze-

tenként van egy összefoglaló lecke, év végén pedig egy Év végi összefoglaló. Az egyes fejeze-

tekhez tartozó leckék grafikailag is összetartoznak, azonos fejléccel és színállással szerepelnek. 

Ezzel is segítjük a tanulókat a tananyagok beazonosításában, a kötetekben való tájékozódás-

ban. Az egyes leckék felépítése is azonos: ráhangoló után következik a feladatokkal tűzdelt 

ismeretanyag, végül egy rövid, tömör összegzéssel zárul. A leckében bőségesen vannak érde-

kességek; link-, vagy könyvajánlók; játékok. Egy-egy lecke mindig oldalpárra kerül, így a gyere-

kek számára áttekinthetővé válik a megtanulandó ismeretanyag. 

A szerzők a kerettantervben megfogalmazottak alapján – „A tanulásszervezés során 

kifejezetten ajánlott az egyes témakörök megbontása, integrált alkalmazása”… – választották 

ki a feldolgozási egységeket, fokozottan szem előtt tartva a kerettantervben elfogadott köve-

telményeket és a jelölt kapcsolódási pontokat. Gondosan ügyeltek arra, hogy hogyan osztják 

el a témákat a 3-4. évfolyam között. 
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A tantervi követelményeken túl a tananyag feldolgozásának fontos szempontja a meg-

felelő tantárgyi szókincs és a felsős természettudományos tantárgyak tanulásának megalapo-

zása, megszerettetése, valamint az előzőekben már felsorolt célok megvalósítása. 

A gazdag képanyag (fotók és magyarázó rajzok, térképek) segíti a megértést, és be-

szédre inspirálja a tanulókat. A tankönyv jelrendszere és a piktogramok is segítik az eligazo-

dást. 

Változatos feladatok és munkaformák – játékok, tanítói magyarázat, problémafelvetés, 

megbeszélés, véleményalkotás, ötletek, kérdések, párban és csoportokban elvégezhető fel-

adatok, szemléltető képek, versek, találós kérdések, projektfeladat – teszik lehetővé az él-

ményszerű ismeretelsajátítást. Az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre inkább elő-

térbe kerül az önálló ismeretfeldolgozás, a kooperatív képességeket fejlesztő csoportos és 

projektfeladatok alkalmazása. Az internet helyes használatára és az önálló kutatásra ösztönző 

feladatok is egyre nagyobb szerepet kapnak. 

A tankönyvhöz tartozó munkafüzet változatos, játékos, színezős, rajzolós feladatokkal 

támogatja az elsajátított ismereteket, ugyanakkor egyre több írásbeli szövegalkotásra ösz-

tönző feladatot ad.  

A könyvben szereplő tananyag mennyisége, valamint a munkafüzeti feladatok az isko-

lai tanórát lefedik. Ez a mennyiség a kerettantervben előírt heti 1 órás feldolgozást is lehetővé 

teszi, de ahol heti 2 órában tanítják a környezetismeretet, a két taneszköz ott is elegendő 

anyagot biztosít. 

Kiegészítő anyagok: 

A pedagógusok munkájának támogatására az NKP-n elérhetőek lesznek a kiegészítő anyagok, 

melyeket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. A pedagógusok megtalálhatják majd: 

 a kiadványok digitálisan letölthető változatait; 

 tanmenetjavaslatokat normál és rugalmas változatban; 

 az egyes tankönyvi leckékhez készült játékos feladatokat. 

A 4. évfolyamos tankönyv és munkafüzet 

A negyedik osztályos tankönyvben és a munkafüzetben a kerettantervi tananyag 8 nagy tema-

tikai egység (fejezet) köré csoportosul. Vannak témakörök, amelyek harmadik, majd negyedik 

osztályban is előkerülnek (itt a kerettantervi témakörök elemeit szétválasztottuk), de van 

olyan is, amely csak itt, vagy csak az előző évfolyamon kerül tárgyalásra:  
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Kerettantervi témakör(ök) Tankönyvi témakör 

Mennyi időnk van?; Merre megy a hajó? I. Felfedezések 

Tájékozódás a tágabb a térben II. Barangolás 

III. Itthon vagyok 

Kertben, mezőn; Megtart, ha megtartod IV. Élőhelyek 

Megtart, ha megtartod V. Elődeink élete 

Vágtat, mint a paripa VI. Mozgásjelenségek 

Önismeret és viselkedés; Egészség és betegség VII. Életünk 

Megtart, ha megtartod; Miért érdemes takaré-

koskodni; Kertben, mezőn 

VIII. Kiegészítő tananyag 

A negyedik osztályos tankönyv és munkafüzet felépítése szinkronban van egymással. 

Egy fejezeten belül 3–6 lecke található. A munkafüzet ettől annyiban tér el, hogy 6 (illetve 9) 

leckénként van egy összefoglaló lecke, év végén pedig egy Év végi összefoglaló. Az egyes feje-

zetekhez tartozó leckék grafikailag is összetartoznak, azonos fejléccel és színállással szerepel-

nek. Ezzel is segítjük a tanulókat a tananyagok beazonosításában, a kötetekben való tájékozó-

dásban. Az egyes leckék felépítése is azonos: a ráhangoló után következik a feladatokkal tűz-

delt ismeretanyag, végül egy rövid, tömör összegzéssel zárul. A leckében bőségesen vannak 

érdekességek; link- vagy könyvajánlók; játékok. Egy-egy lecke mindig oldalpárra kerül, így a 

gyerekek számára áttekinthetővé válik a megtanulandó ismeretanyag. 

A szerzők a kerettantervben megfogalmazottak alapján – „A tanulásszervezés során 

kifejezetten ajánlott az egyes témakörök megbontása, integrált alkalmazása”… – választották 

ki a feldolgozási egységeket, fokozottan szem előtt tartva a kerettantervben elfogadott köve-

telményeket és a jelölt kapcsolódási pontokat. Gondosan ügyeltek arra, hogy hogyan osztják 

el a témákat a 3–4. évfolyam között. 

A tantervi követelményeken túl a tananyag feldolgozásának fontos szempontja a meg-

felelő tantárgyi szókincs és a felsős természettudományos tantárgyak tanulásának megalapo-

zása, megszerettetése, valamint az előzőekben már felsorolt célok megvalósítása. 

A gazdag képanyag (fotók és magyarázó rajzok, térképek) segíti a megértést, és be-

szédre inspirálja a tanulókat. A tankönyv jelrendszere és a piktogramok is segítik az eligazo-

dást. 

Változatos feladatok és munkaformák – játékok, tanítói magyarázat, problémafelvetés, 

megbeszélés, véleményalkotás, ötletek, kérdések, párban és csoportokban elvégezhető fel-

adatok, szemléltető képek, versek, találós kérdések, projektfeladat – teszik lehetővé az él-

ményszerű ismeretelsajátítást. Az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre inkább elő-

térbe kerül az önálló ismeretfeldolgozás, a kooperatív képességeket fejlesztő csoportos és 

projektfeladatok alkalmazása. Az internet helyes használatára és az önálló kutatásra ösztönző 

feladatok is egyre nagyobb szerepet kapnak. 
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A tankönyvhöz tartozó munkafüzet változatos, játékos, színezős, rajzolós feladatokkal 

támogatja az elsajátított ismereteket, ugyanakkor egyre több írásbeli szövegalkotásra ösz-

tönző feladatot ad.  

A könyvben szereplő tananyag mennyisége, valamint a munkafüzeti feladatok az isko-

lai tanórát lefedik. A kerettantervben előírt heti 1 órás feldolgozást is lehetővé teszi, de ahol 

heti 2 órában tanítják a környezetismeretet, a két taneszköz ott is elegendő anyagot biztosít. 

Az újgenerációs tankönyvcsalád a kísérleti tankönyveket kipróbáló pedagógusok és 

más szakértők véleményeit figyelembe véve készült el. Az átdolgozás során a munkanaplókban 

jelzett észrevételeket, módosítási javaslatokat figyelembe vettük, valamint az egyéb szakértői 

véleményeket is beépítettük. 

Kiegészítő anyagok: 

A pedagógusok munkájának támogatására az NKP-n elérhetőek lesznek a kiegészítő anyagok, 

melyeket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. A pedagógusok megtalálhatják majd: 

 a kiadványok digitálisan letölthető változatait; 

 tanmenetjavaslatokat normál és rugalmas változatban; 

 az egyes tankönyvi leckékhez készült játékos feladatokat. 
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II.2. A tankönyvek nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve 

II.2.1. Környezetismeret 3. tankönyv és munkafüzet 

Tanmenetjavaslatok a Tankönyvkatalógus (www.tankonyvkatalogus.hu) oldalon a megfelelő 

tankönyvek oldalairól letölthetők, hagyományos és rugalmas változatban. 

I. fejezet – A Föld forog, az idő szalad 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A Kerettantervből idézve: 

„Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb környe-

zetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos múltbeli 

elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és értelmezésére 

is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak 

a módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb megfo-

galmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a termé-

szethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb évfolyamok-

ban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fonto-

sabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal kapcsolatos 

kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és össze-

vetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség megalapozásához 

elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások fel-

tárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt.” 

Célunk tehát, hogy a diákok korábbi ismereteiket, különféle forrásból származó tudá-

sukat – megfigyelésekkel, az ok-okozati összefüggések megértésével és megfogalmazásával 

kiegészítve – gyarapítsák úgy, hogy a tanítói magyarázatok segítsék azok rendszerbe foglalá-

sát, épülését. 

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
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A piktogrammal és sárga színnel is kiemelt „Jól jegyezd meg!” részek a leckék legfon-

tosabb fogalmait írják le, támpontot nyújtva a tanítónak, diáknak és szülőnek a megtanulandó 

ismeretekről – de kerüljük ezek „szó szerinti kikérdezését”! Buzdítsuk önálló kutatómunkára a 

gyerekeket, de mindig tartsuk szem előtt az internethasználat lehetséges veszélyeit is! 

A rendszerbe foglalást, az összefüggések, fogalmak megértését és felidézését segíthet-

jük, ha a füzeti vázlatokban gondolattérképeket készítünk, s a benne szereplő fogalmakkal mi-

nél gyakrabban, több (játékos) formában találkoznak a tanulók. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet 3 tankönyvi s ehhez kapcsolódó munkafüzeti leckéből áll. A fejezetben található lec-

kék témái közötti kapcsolódást az idő múlásával együtt járó, a gyerekek által megfigyelhető 

jelenségek adják – így testi változásaik (növekedés, öregedés), a természet változásai (évsza-

kok körforgása), s ezzel szoros összefüggésben a Föld mozgásai, melyek a napszakok és évsza-

kok ritmusos ismétlődését okozzák. 

Az első osztály környezetismeret-óráin az óvodából iskolába kerülő gyerekek közötti 

különbségeket, a ritmusokat, illetve az évszakok jellemzőit, körforgását már megismertettük 

a tanulókkal. E témákat kibővítve tanítjuk ebben a tanévben, a teljes emberöltőre (minden 

életszakaszra) kitekintve, illetve az évszakok és napszakok váltakozását, az egy napnyi időtar-

tamot, a Föld mozgásaival magyarázva. 

A tantárgyi kapcsolódásra számos lehetőség adódik:  

 Ének-zene: a ritmus, az ismétlődő egységekkel való (idő)mérés ének-zene (ütem, rit-

mus, metronóm). 

 Rajz: a ritmusokat felismertethetjük, létrehozhatjuk rajzórákon (ill. az idő képi ábrázo-

lása, az égitestek képi ábrázolása stb.) 

 Testnevelés: a ritmus, az ütem a mozgássorokban itt is megfigyelhető. A tanév első 

testnevelésóráin látható, mennyit növekedtek a gyerekek nyáron. 

 Magyar nyelv és irodalom: az olvasókönyv meséi, versei, ismeretközlő szövegei segít-

hetik a kapcsolódást, valamint hasonlatok, metaforák, szólásmondások (az idővel kap-

csolatban) is kapcsolhatók a tananyaghoz. 

 Matematika: a mérés, időmérés, római számok témaköröket kapcsolhatjuk a fejezet-

hez, illetve a sorrendiség, az időrend kezelése mind matematika, mind egyéb órákon 

nélkülözhetetlen. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 óra. 
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A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Bátran támaszkodhatunk a gyerekek korábbi (például az első osztályban szerzett) ismereteire. 

Ugyanakkor olyan témát dolgozunk fel, amelyre a gyerekek nyitottak, és sokféle információval 

rendelkezhetnek (tudományos csatornák, gyerekeknek szóló ismeretterjesztő sorozatok). 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A fejezet leckéi a tanári magyarázat mellett – technikai lehetőségeinkhez mérten – gazdag 

szemléltetést kívánnak (képek, filmrészletek), de alkalmat adnak az egyéni gyűjtőmun-

kákra/kiselőadásra/tablókészítésre, a páros és csoportmunkára is. Elsősorban a csillagászati 

ismereteket tartalmazó 2. lecke alkalmas arra, hogy a téma iránt érdeklődő gyerekeket önálló 

(kutató)munkára buzdítsuk. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Ha lehetőség van rá, látogassunk meg csillagvizsgálót, keressük a kapcsolatot helyi amatőr 

csillagászokkal, keressünk köztéri (nap)órákat, ez utóbbit kutatómunkaként is ajánlhatjuk ta-

nítványainknak. A téma harmadik leckéjével kapcsolódhatunk az iskola pályaorientációs nap-

jához is. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl. kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása:  

Az emberi élet szakaszai leckéhez kapcsolódóan várhatóan sokat fogunk beszélgetni a csalá-

dokról, családtagokról. Szinte minden osztályközösségben vannak olyan családok, ahol az 

egyik szülő egyedül neveli a gyerekeket vagy a kisgyermek nevelőszülővel él. A gyerekeket is-

merő pedagógusnak tapintatosan és érzékenyen kell kezelnie ezt a helyzetet, irányítani a be-

szélgetéseket. A munkafüzeti leckében fényképen ábrázolt család csak egy lehetséges példa, 

melyhez képest rengeteg különböző családmodellel találkozhatunk. 

A gyerekek várhatóan csecsemőkorukról, születésükről is beszélni fognak. Előfordul-

hat, hogy örökbefogadott gyermek is van az osztályközösségben – a tanító legyen felkészülve 

és egyeztessen a szülőkkel, hogy a gyermek és a társak előtt erről lehet-e beszélni. 

Fel kell készülni arra is, hogy közeli családtag betegségéről, haláláról mesélnek a gye-

rekek. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az anyag, energia, információ, a rendsze-

rek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának megértése, az időegysé-

gek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a kör-

nyezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap és a Hold kapcsolatának felismerte-

tése. A tudomány és technika fejlődésének felismertetése példák alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Miért épp 24 órából áll egy nap? Ho-

gyan mérték az időt régen, és hogyan mérhetjük most? 

Ismeretek: Az idő mérése, az időmérés alkalmi és szabványegységei. Az idő kifejezése 

a mindennapi kommunikációban. Emberi életszakaszok. Születés és halál. A Föld mozgásai. 

Föld, Nap, Hold, holdfázisok képének megismerése.  

Fejlesztési követelmények: Időmérő eszköz készítése, kalibrálása. Napóra megfigye-

lése. Időmérő eszközök csoportosítása (pontosság, használhatóság, esztétikum szerint). 

Az idő múlása jeleinek felismerése, szóbeli leírása az emberi egyedfejlődés egyes sza-

kaszaiban. 

A születéssel, gyermekvárással, az elmúlással kapcsolatos gyermeki elképzelések meg-

beszélése. 

A Föld mozgásáról (forgás, Nap körüli keringés) elképzelés kialakítása modell alapján. 

Annak felismerése, hogy a Földön nem mindenütt egyszerre van nappal, illetve éjszaka. Az 

időzónák megsejtése. 

Kapcsolat keresése a naptár elemei és a Föld mozgásai között. 

Képek keresése, közös bemutató készítése: az égitestek szépségének meglátása. 

Az egyes holdfázisok rajzolása, elhelyezése a naptárban, a ciklikus ritmus felismerése. 

Annak megsejtése, hogy a különböző időszámítási módszerek miatt eltérések adódhatnak. 

Kulcsfogalmak: Időmérés, égitest, naptár. 

************************************************************************** 

I/1. Mérd meg az időt! 

A nyári vakáció utáni első óra alkalmas arra, hogy a nyári élmények felidézésén túl a gyerekek 

ismerkedjenek a tankönyvvel, munkafüzettel. A fejezetcímek elolvasásakor adjunk lehetősé-

get arra, hogy az őket érdeklő témáknál belelapozzanak a könyvbe, keltsük fel kíváncsiságukat, 

hallgassuk meg előzetes várakozásaikat! 

A nyári vakáció élményeit környezetismeret-órán több szempontból is feldolgozhatjuk: 

a harmadik osztályos gyerekek már alkalmasak arra, hogy a játékos módszerek mellett (pl. 

találj olyan társat, aki tengerben úszott, állatkertben járt, ült repülőn, hallott idegen nyelven 

beszélni embereket, mászott hegyre, látott havat a nyáron stb.) akár különféle szempontok 

szerinti csoportalkotással, akár grafikonok készítésével is szemléltetni tudja (tanítói irányítás-

sal) az információkat. 
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A nyáron történt változásokat (a gyerekek megnőttek, erősödtek az eltelt idő alatt) 

megfigyeltetjük (ez testnevelésórán is megtörténhet), a naptárról leolvashatjuk, hány 

nap/hét/hónap telt el azóta, hogy nem jártak iskolába. 

Az idő múlásának sebességét mindenki máshogy érzékeli, a tankönyvi leckét nyitó 

Kálnay Adél vers is ezt ragadja meg. A gyerekekkel kereshetünk hasonlatokat, az időről szóló 

szólásokat, közmondásokat. Ezenkívül használjuk a keresőhálót (http://www.keresohalo.hu/), 

hogy a kapcsolódó fogalmakat magunk számára is tudatosítsuk! 

A különböző időtartamok szemléltetésére szolgál az időkerék (Tk.6/1.). Matematika-

órán már tanultak időmérést a gyerekek, célunk nem az átváltás gyakoroltatása – de az egy-

ségeket ismételjük át! A percnél kisebb egységeket is ismerik a gyerekek, érdemes megbe-

szélni, hol nélkülözhetetlen ezeknek a használata (pl. mely sportágak esetében számítanak 

másodpercek és azok tört részei). Kereshetünk olyan meséket, melyekben az időnek kiemelt 

szerep jut, illetve megváltozik az idő (pl. három nap egy esztendő). 

Az idő leolvasása (óráról) az alsó tagozatos gyerekek számára nem mindig könnyű – a 

tört részeket nem mindig tudják helyesen megnevezni. Gyakoroltatása a matematikaóra fel-

adata. 

A könyv tartalmaz asztali naptárat, kártyanaptárat is. Ezek leolvasása, értelmezése tör-

ténhet csoportmunkában, játékos feladatokkal (milyen napra esik…, mikor ünnepli névnap-

ját…, kinek van akkor a születésnapja…? stb.) (Tk. 6/2.,3. és 4.). A kapcsolódó munkafüzeti 

oldalon (6.o.) található három feladatot a tanórán előkészíthetjük páros vagy csoportmunká-

ban – ehhez pl. készíthetünk betűkeresőt szórácsban (a hónapok nevének megkeresésével), 

majd a hónapokat sorba rendeztethetjük. 

Például így: 

 (forrás: a szerző munkája) 

http://www.keresohalo.hu/
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Ehhez hasonlót akár ezzel a programmal is készíthetünk:  

http://softschools.com/language_arts/worksheets/word_search_maker/ 

Vagy:     

(forrás: a szerző munkája) 

Generálóprogramja: 

http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx 

A munkafüzet 7/5. feladata tanóra végi összefoglalás részeként is jól használható, de a 

válaszok helyességének megbeszélésén túl mindig kérjünk magyarázatot, helyesbítést (a ha-

mis válaszok esetén)! 

A 6. feladat feladható szabadon választott gyűjtőmunkaként (szorgalmi feladat), tabló 

vagy akár elektronikus formában – de ösztönözzük a gyerekeket a saját előadásra! 

Napórát az alábbi leírás alapján is készíthetünk (érdemes utánanézni, hogy az iskola 

környékén található-e napóra): http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-

arnyekvetovel 

A tankönyv 7/5. feladatához kapcsolódóan érdemes tisztázni: nem mindegy, hogy egy 

adott időtartamot tudunk-e lemérni vagy a pontos időt tudjuk megmondani. Az időmérő esz-

közöket bemutathatjuk diasoron, szétválogatva az időtartam mérésére, illetve a pontos idő-

mérésre alkalmas eszközöket. 

Sok gyerek figyelmét felkelthetjük, ha tudománytörténeti érdekességeket mutatunk a 

témában. 

Arra is térjünk ki, miért fontos a pontos idő ismerete, s vajon az emberek régen hogyan 

becsülték, illetve számították ki az időt, mihez viszonyítottak! 

A nappalok és éjszakák váltakozása a Föld tengely körüli forgásának következménye. 

Szemléltethetjük labdákkal és (zseb)lámpával, ahogy a Nap körül keringve a Föld forog. Egy 

kitüntetett pontot (saját helyünket) bejelölve megfigyelhetjük, mikor van nappal és éjszaka. 

Ehhez kereshetünk animációt is. 

http://softschools.com/language_arts/worksheets/word_search_maker/
http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx
http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
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Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 Az idő egységei: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203 

 Az időmérés: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204 

 Hónapsoroló: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339 

 Időkirakó: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=338 

 Időutazás: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=183 

 Időzavar: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252 

Kiegészítő anyagok: 

 A digitális és analóg órák egyeztetését gyakoroltatja: 

http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec5.html 

 Feladatlap-generátor idő leolvasásához:  

http://www.senteacher.org/worksheet/18/Telling-The-Time-Worksheet.html 

illetve: https://www.homeschoolmath.net/worksheets/clock.php 

 Rengeteg ötlet az idő múlásának érzékeltetésére:  

http://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-honapok-es-napok/ 

Magunk is alkothatunk (generálóprogramokkal) bingót, triminót, mellyel az időmérést gyako-

roltatjuk. 

 Trimino generátor: http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php 

 Bingó: https://osric.com/bingo-card-generator/ 

 Összefoglalás az időmérés történetéről: 

http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres_.htm 

http://regisegnet.hu/orak-az-idomeres-tortenete/ 

 Egyszer volt… sorozat: Az idő mérése: 

https://www.youtube.com/watch?v=wF8PWyU3sAk&t=519s 

************************************************************************** 

I/2. Az égitestek 

Az előző tanórán a Föld és a Nap mozgásaival ismerkedtek a gyerekek, az időmérés kapcsán. 

Ezen a tanórán a Naprendszerrel ismerkedünk. 

A fő fogalmak (Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, Föld) rendszerezésében se-

gít a Mf. 8/1. feladata.   

Hogy könnyebb legyen elképzelni, a tankönyvben is megtalálható, illetve az alább fel-

sorolt internetes forrásokat is használhatjuk. Ha lehetőség van csillagvizsgálóba/planetári-

umba menni, tegyük meg! 

 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=203
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=204
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=339
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=338
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=183
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=252
http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec5.html
http://www.senteacher.org/worksheet/18/Telling-The-Time-Worksheet.html
https://www.homeschoolmath.net/worksheets/clock.php
http://jatsszunk-egyutt.hu/az-ido-mulasa-gyerekszemmel-honapok-es-napok/
http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php
https://osric.com/bingo-card-generator/
http://www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Idomeres_.htm
http://regisegnet.hu/orak-az-idomeres-tortenete/
https://www.youtube.com/watch?v=wF8PWyU3sAk&t=519s
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Kiegészítő anyagok: 

 A https://neave.com/planetarium/ alkalmazással a planetáriumot, a csillagos eget hoz-

hatjuk be az osztályterembe.  

 A Naprendszer mozgásait az alábbi film szimulálja:  

https://www.youtube.com/watch?v=QuMydfLwgfk 

 A Naprendszer bolygóinak méreteit pedig ez: 

https://www.youtube.com/watch?v=-UugfaaM5Ak 

 Az égitestek méreteinek összehasonlítását segíti: 

https://www.youtube.com/watch?v=UNEcUwq4GnQ&t=18s 

 Egy izgalmas utazás a Naprendszerben: http://nineplanets.org/tour/ 

 A Naprendszer nagyságát érzékelteti: 

http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html 

 Hangok a világűrből: https://soundcloud.com/nasa/sets/spookyspacesounds 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: 

 https://learningapps.org/display?v=pyj1fexq301 

A tankönyv 8/2. feladatában a Föld mozgásai sorában a tengely körüli forgás mellett a 

Nap körüli keringés is megjelenik. Érdemes eljátszani, hogy a lámpát kezében tartó, Napot 

megjelenítő tanuló körül kering a Föld és a Hold. Utóbbi kettő egymással szemben álló két 

gyerek, összekapaszkodva – a Földről nézve mindig ugyanazt az oldalát láthatjuk a Holdnak. 

Ehhez ad segítséget a Mf. 8/2. feladata. 

A tankönyv 8-9. oldalán található ismeretanyagot próbáljuk meg – a lehetőségeinkhez 

mérten – minél több animációval, képpel, filmmel kiegészíteni! A gyerekek természetes kíván-

csisága, érdeklődése a téma iránt adott. Kereshetünk amatőr csillagászt vagy csillagászklubot, 

csillagvizsgálót, ahol nálunk avatottabb szakemberektől további érdekességeket hallanak a di-

ákok. 

Nagyobb projektet vagy témahetet is indíthatunk: matematikaórán, rajz-, technika-

órán kapcsolódva a feladatokhoz. Az újgenerációs olvasókönyv számos olvasmánya kapcsoló-

dik a lecke anyagához, használjuk ki a kapcsolódási lehetőségeket! 

Elkészíthetjük a Naprendszer papírmakettjét: 

http://www.science-story.com/planet-papercraft-model/papercraft-models-planets.php 

Más módon: http://print-cut-paste-craft.com/free-printable-solar-system-model-for-kids/ 

De készíthetjük papírmasé technikával is. 

Kicsit vidámabban: http://digitprop.com/2014/11/solar-system/ 

https://neave.com/planetarium/
https://www.youtube.com/watch?v=QuMydfLwgfk
https://www.youtube.com/watch?v=-UugfaaM5Ak
https://www.youtube.com/watch?v=UNEcUwq4GnQ&t=18s
http://nineplanets.org/tour/
http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html
https://soundcloud.com/nasa/sets/spookyspacesounds
https://learningapps.org/display?v=pyj1fexq301
http://www.science-story.com/planet-papercraft-model/papercraft-models-planets.php
http://print-cut-paste-craft.com/free-printable-solar-system-model-for-kids/
http://digitprop.com/2014/11/solar-system/
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A munkafüzet 8–9. oldalának feladatai az ismeretek rendszerezését, ismétlését, elmé-

lyítését szolgálják. Az első feladatban a tanulók használhassák a tankönyvüket, hiszen a boly-

gók elhelyezése nem elvárható tudás! A fentebb ajánlott tankocka feladatban azonban gyako-

rolhatják ezt. 

A Mf. 9/3. feladatában a holdfázisok megfigyelése nem könnyű a kis ábra és a magya-

rázószöveg alapján. Buzdítsuk arra a tanulókat, hogy figyeljék meg a feljövő Holdat! Megfigye-

léseiket rajzzal rögzíthetik, így saját szemükkel láthatják a különböző holdfázisokat. 

Egy holdtérkép kivetítésével megbeszélhetjük, hogy számos híres magyar emberről neveztek 

el a Holdon krátereket: 

http://www.pulispace.com/hu/oktatas/az-ur-a-hold-es-a-magyarok/97-moon-craters-

named-after-hungarians 

Kiegészítő anyagok: 

 Hold-térkép: http://tavcso.hu/kepek/vzp6-1.jpg 

A holdfázisokat szemléltető animációk segíthetnek a feladat megoldásában: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lAyK3WDP9XM 

A tanári felkészülést a bemutatásra segítheti az alábbi videó:  

 https://www.youtube.com/watch?v=wz01pTvuMa0 

A Mf. 9/4. feladatánál a válaszok helyességének megbeszélésén túl mindig kérjünk ma-

gyarázatot, helyesbítést (a hamis válaszok esetén)! 

Érdekességként a holdraszállásról beszélgethetünk a gyerekekkel, például az alábbi összeállí-

tás segítségével: https://www.youtube.com/watch?v=rrXC6K7duQQ 

A Holdon való mozgás szemléltetésére alkalmas a munkafüzetben található rövid videó linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ciStUEZK-Y 

************************************************************************** 

I/3. Az emberi élet szakaszai 

A tankönyvi lecke az emberi élet szakaszait a magzati kortól kezdve az újszülött, csecsemő, 

kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor szakaszokon keresztül a felnőttkoron át az 

öregkorig, illetve a halálig kíséri végig, megemlítve az egyes életszakaszok jellemzőit. 

A lecke feldolgozása során tartsuk szem előtt, hogy lehetnek gyerekek, akik esetleg 

nem ismerik, elvesztették már nagyszüleiket, míg másoknak gazdag tapasztalataik lehetnek, 

milyen egy nagycsaládban élni! Lehet, hogy valamelyik család nem olyan rég vesztette el az 

egyik családtagot – máshol meg talán kistestvér született. A tanító mindig ismeri tanítványai 

családi hátterét, s ezt figyelembe véve, érzékenyen, empátiával dolgozza fel a témát. 

Amennyire lehetséges, támaszkodjunk a gyerekek saját élményeire, tapasztalataira! 

Hallgassuk meg hozzászólásaikat, milyen benyomásaik, élményeik, saját tapasztalataik vannak 

http://www.pulispace.com/hu/oktatas/az-ur-a-hold-es-a-magyarok/97-moon-craters-named-after-hungarians
http://www.pulispace.com/hu/oktatas/az-ur-a-hold-es-a-magyarok/97-moon-craters-named-after-hungarians
http://tavcso.hu/kepek/vzp6-1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lAyK3WDP9XM
https://www.youtube.com/watch?v=wz01pTvuMa0
https://www.youtube.com/watch?v=rrXC6K7duQQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ciStUEZK-Y
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az egyes életszakaszok jellemzőiről (melyik családban van újszülött, hol élnek együtt idős csa-

ládtagokkal)! 

Mutassuk be az egyes életszakaszok szépségeit – azt, hogy a különböző korosztályok 

hogyan segítik, támogatják egymást! Fektessünk hangsúlyt az öregkor szépségeinek, a tapasz-

talatok átadásának fontosságára! Bátran támaszkodhatunk ebben népmeséink gazdag motí-

vumkincsére, az ott megjelenő bölcs öregasszonyok, öregemberek tanácsait megfogadó sze-

replők boldogulására. Illetve a semmilyen veszélytől meg nem riadó, otthonról bátran elinduló 

legkisebb fiú figurájára. 

A mesék mellett a tanulók családjából is hallgathatunk példákat, mindig törekedve a 

pozitívumok hangsúlyozására. 

A munkafüzet 10/1. feladatában rajzok alapján kell felállítani az életszakaszok sorrend-

jét. A 2. feladatban a szakaszok megnevezéseit fényképekkel kell összekötni. Magazinokból 

keressünk különböző fényképeket, próbáljuk ezeket is elrendezni – ezt tehetjük csoportmun-

kában is, akár egy-egy tablót vagy képzeletbeli családfát összeállítva. 

A családtagok megnevezése néha nehéz a gyerekeknek, családfakészítéssel gyakorol-

tassuk ezt! (A nagyszüleimnek én vagyok az unokája, a nagynénémnek az unokaöccse, unoka-

húga vagyok, mit jelent sógornak, menynek, vőnek, anyósnak, apósnak, unokatestvérnek stb. 

lenni.) 

A munkafüzet 11. oldalán lévő 3. feladatban a közel azonos életkorú, egyidős embere-

ket kell összekötni.  

A lecke feldolgozásához ajánlott videó a tankönyvben is megtalálható: 

https://www.youtube.com/watch?v=ve8vBQCs0jE&t=12s 

Készíthetünk memóriajátékot pl. tankocka segítségével, akár az alábbi képeket felhasználva: 

http://ofi.hu/eletkorok 

A lecke feldolgozását akár összeköthetjük a pályaorientációs nappal – ez esetben a szá-

mos kapcsolódó játék mellett meghívhatunk szülőket, nagyszülőket, akik hivatásukat mutat-

hatják be. 

************************************************************************** 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ve8vBQCs0jE&t=12s
http://ofi.hu/eletkorok


FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

32 
 

II. fejezet – Hogyan tájékozódsz? 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Első osztályban a tanulók otthonuk és az iskola környékével, a viszonylag szűkebb térben (is-

kola épülete, lakóhely közvetlen környezete) való tájékozódást tanulták, megismerkedve az 

égtájakkal. 

Harmadik osztályban messzebbre tekintünk: a lakókörnyezet mellett a térképekkel, a 

térképen való tájékozódással, a világtájakkal és hazánk nagytájaival ismerkednek meg a gye-

rekek. A rész-egész viszony felismerése, távolságbecslés, viszonyítás szükségesek, melyeket 

játékos feladatok során tudnak elsajátítani a tanulók. 

A témával negyedik osztályban részletesebben fogunk foglalkozni, így a cél az, hogy az 

alapfogalmakat tisztázzuk, s a diákok minél gyakrabban lássanak kivetítve/kitéve térképet, ve-

hessenek a kezükbe atlaszt. Ismerjék fel Magyarországot, a nagytájakat biztonsággal nevezzék 

meg és helyezzék el a térképen! A nagytájakat határoló folyókat, szomszédos nagytájakat, 

szomszédos országokat a térkép segítségével és az égtájakkal nevezzék meg! 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, utazás, közlekedési eszközök. 

Matematika: tájékozódás a síkban. Távolságok, nagyságrendek becslése, megneve-

zése, mérése. 

Magyar nyelv és irodalom: a hajózás mint téma, a csillagképekhez kötődő mítoszok, 

mondák, legendák. Magyarország értékeinek, illetve a lakóhelyhez köthető értékek megjele-

nítése a szépirodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti szimbólumaink, illetve az egyes tájegységekhez köthető jel-

képek. 

Ének-zene: Magyarországhoz, illetve az egyes nagy tájegységekhez vagy a lakóhelyhez 

köthető népdalok, zeneművek. 

Testnevelés: tájékozódás, irányok. 

  



FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

33 
 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 óra 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Első osztályos tananyag, melyre támaszkodhatunk: fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alap-

ján, saját település neve, környezete. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A leckék feldolgozásához szükség van a frontális munkára, a térképekkel való ismerkedésre, 

az azon való tájékozódásra a tanulóknak mintát kell látniuk. Elengedhetetlen a kihelyezett 

vagy kivetített (domborzati) térkép, a nagytájak megnevezésével – a tanulók ezt a munkafüzet 

80–81. oldalán is megtalálják. 

A térképpel való ismerkedéshez több játékos feladat található a kézikönyvben, ezeket 

otthon vagy napköziben is elővehetik a tanulók. Csoportban alkothatnak különböző technikák-

kal térképeket, egyénileg vagy párban felkészülhetnek egy-egy nagytáj bemutatására, kiselő-

adás vagy tabló formájában. 

Hasznos, ha a lakókörnyezettel való ismerkedés leckéjét közös (tanulmányi) séta, ki-

rándulás előzi meg, támaszkodunk (közös) élményeinkre. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Az iskolaudvaron, közeli parkban megalkotható Magyarország domborzati térképe homokból, 

a gyerekek egy-egy nagytájjal megismerkedhetnek részletesebben, ha az adott nagytájon ta-

lálható az iskola, esetleg testvériskola. Nyári táborban, erdei iskolában is gondoljunk arra, hogy 

a megfigyeléseinket (akár fényképeinket is) felhasználhatjuk a téma tanításakor! Turistatérké-

pekkel, túrajelzésekkel közös túrázások során ismerkedhetünk. Ha erre nincs mód, jó alterna-

tíva lehet egy akadályverseny, „kincskeresés” az iskolaudvaron, közeli parkban – magunk ké-

szítette térképvázlattal vagy a gyerekek maguk alkotta térképeivel. 

Ha elérhető közelségben van skanzen, esetleg a százhalombattai „Matrica” Múzeum 

és Régészeti Park, vigyük el a gyerekeket! 

Ha olyan irodalmi művet (ifjúsági regényt, mesét, meseregényt) dolgozunk fel, melyhez 

térkép készíthető, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget (pl. Rumini stb.)! 

Dönthetünk úgy, hogy a következő témakör „Mágnesesség” leckéjét a „Világtájak, tér-

képek” lecke elé helyezzük – így ugyanis megismerkedve az iránytűvel, annak használatát már 

háttértudással gyakoroljuk. 
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Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl. kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag, térké-

pek, a térképek készítéséhez homok, gyurma, krepp-papír, iránytű/tájoló, vonalzó, esetleg 

fényképezőgép. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A társadalmi szolidaritást erősítheti, ha rávilágítunk, hogy az emberek a Földön nagyon külön-

böző időjárási, földrajzi környezetben élnek. Felelősségünk van abban, hogy Földünket ne ká-

rosítsuk, mert a klímaváltozással a szélsőséges időjárási helyzetek erősödnek fel. A tanórai be-

szélgetés során kitérhetünk arra, hogy a Földön és közvetlen lakóhelyünkön is nagyon külön-

böző anyagi és életkörülmények között laknak emberek, így lakóhelyeik is igen különbözőek. 

Alkalmazkodnak a földrajzi, időjárási, természeti viszonyokhoz, de az ott élők anyagi lehetősé-

geihez is. Beszéljük meg, hogy szerény (szegény) körülmények között is lehet harmonikusan 

élni, illetve hangsúlyozzuk a társadalmi felelősségvállalást (hajléktalanok segítése)! 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A rendszerben való gondolkodás fejlesz-

tése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti 

azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív 

attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fej-

lesztése, a térképhasználat előkészítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Hol találjuk Magyarországot a Föld 

bolygón és lakóhelyünket Magyarországon? Hogyan tervezhetünk meg egy utazást? 

Ismeretek: Tájékozódás csillagképek alapján. A Göncölszekér legendája. Tájékozódás 

iránytűvel: a Föld mágneses tere, a mágneses vonzás, taszítás.  

A földfelszín formakincsének elemei (hegység, dombság, alföld, óceán, tenger, tó, fo-

lyam, folyó, patak).  

Magyarország helyzete: államhatárok, felszínformák, vizek, főváros, települések, útvo-

nalak, szomszédos országaink. 

Magyarország elhelyezése: Föld bolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-me-

dence. 

A települések infrastruktúrarendszere: nagyváros, város, falu, tanya.  

Magyarország nagy tájegységei. 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális neve-

zetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti környezete. 
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Fejlesztési követelmények: A felszíni formák megfigyelése terepasztalon, maketten 

vagy saját készítésű modellen (pl. homokasztalon), összevetése térképpel, földgömbbel. A te-

lepülés és közvetlen környezete felszíni formakincseinek összekötése a modellezett formák-

kal. 

A fő világtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Az égtájak azonosítása a közvet-

len környezetben. 

Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek megnevezése, a szomszé-

dos országok felsorolása. 

A nagy tájegységek felismerése Magyarország térképén. Irányok, távolságok leolva-

sása. 

A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét példák besorolása. 

Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka elvégzése: képek, történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település megtalálása Magyarország térképén. Néhány jellegze-

tes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül. Közös bemutató ké-

szítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában. 

Kulcsfogalmak: Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település. 

************************************************************************** 

II/1. Lakókörnyezeted 

A tankönyv 12. oldalán kezdődő lecke feldolgozása során törekedjünk arra, hogy olyan infor-

mációkat is átadjunk, melyekre majd (például történelem tanulásakor) támaszkodhatnak a 

gyerekek!Azaz beszéljük meg, az első települések miért pont ott alakultak ki, ahol vizet, élel-

met, védelmet találtak az emberek! A vízre mindenképp szüksége volt az embernek (ivásra, 

tisztálkodásra, közlekedésre, táplálékszerzésre stb.), de beszéljünk arról is, hogyan képes az 

ember letelepedni és élni egészen különleges körülmények között is! 

Ha módunk van rá, keressünk képet, filmet, melyeken keresztül bemutathatjuk a sok 

ezer éves településeket, s az időjárásnak, földrajzi körülményeknek, adott építőanyagnak, is-

mert építési technikáknak megfelelő épületeket, illetve településeket! Nevezzük meg ezeket, 

a gyerekek érdeklődését bizonyosan felkelti, ha bemutatjuk, hogyan élnek emberek a sarkkö-

rön túl vagy épp a sivatagban! 

Kapcsolódjunk az olvasókönyv olvasmányaihoz, mesékhez, ismeretközlő szövegekhez! 

Ha lehetőség van rá, használjunk, készítsünk interaktív tananyagot, például szófelhőt! 
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Példa: https://wordart.com/dyuwdnfo40lj/eszkim%C3%B3ka 

 
(forrás: a szerző munkája) 

Kiegészítő anyagok: 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-4-osztaly/lakohelyunk-magyarorszag-terkepen/lakohelyek-fajtai 

A könyvben ajánlott három számítógépes városépítő program mellett/helyett készíthetünk 

maketteket természetes anyagokból, papírdobozokból vagy építőkockából, legóból is. 

 http://epitos.jatek-online.hu/modern_city.php 

 http://hu.bigpoint.com/risingcities/ 

 http://myminicity.com/ 

Rajzórán lerajzolhatják a gyerekek, milyen környezetben szeretnének élni, milyen legyen a 

falu/város szerkezete, a lakóhelyük és környéke. 

Fontos megbeszélni, hogy az egyes településtípusok megkülönböztetésében nemcsak 

az ott élők lélekszáma a fontos, hanem az infrastruktúra is. A gyerekek általában nehezen ne-

vezik meg a közintézményeket és a szolgáltatásokat, ezek olyan fogalmak, melyek tartalmának 

megértéséhez segítségre van szükségük. 

A tankönyv 13. oldalának megbeszélésekor minden esetben próbáljunk saját (közös) 

élményekre, emlékekre támaszkodni, a képek, filmek csak kiegészítői legyenek a saját infor-

mációknak! 

A Tk. 13. oldal 5. feladatában ajánlott „Öröm- és bánattérkép” elkészítéséhez szakmai segít-

ség:  

 https://prezi.com/wkiisbbucigx/orom-banat-terkep-keszitese/ 

 http://ofi.hu/orom-banat-terkep-algyo-az-en-falum 

https://wordart.com/dyuwdnfo40lj/eszkim%C3%B3ka
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/lakohelyunk-magyarorszag-terkepen/lakohelyek-fajtai
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/lakohelyunk-magyarorszag-terkepen/lakohelyek-fajtai
http://epitos.jatek-online.hu/modern_city.php
http://hu.bigpoint.com/risingcities/
http://myminicity.com/
https://prezi.com/wkiisbbucigx/orom-banat-terkep-keszitese/
http://ofi.hu/orom-banat-terkep-algyo-az-en-falum
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A munkafüzet 12. oldalán található feladatok azt a célt szolgálják, hogy a tanulók saját 

lakóhelyüket minél pontosabban el tudják helyezni – a felszínforma, a településtípus megne-

vezésével – Magyarország térképén, megnevezve a sajátosságait, megismerve történelmét, 

érdekességeit. A feladatok egy része önállóan, a tanórán, más része kis kutatómunka után 

oldható meg (címer, a település nevének története). Célunk, hogy a gyerekek felismerjék, 

megismerjék és meg tudják nevezni településük értékeit. 

Az öröm-bánat térkép elkészítésekor alapvető fontosságú, hogy a bánatra okot adó 

jellemzők felsorolása ne „hibajegyzék” legyen, hanem egy pillanatnyi állapot megfigyelése, 

melyhez mindig kapcsolódjon a megoldásra törekvő elképzelés, melyek közül legalább egyet 

próbáljunk megvalósítani. 

A munkafüzet 13/4. feladata kutatómunkát, megfigyelést, következtetések levonását 

kívánja. Megvalósításakor ügyeljünk a biztonságra! 

A lecke feldolgozása számos lehetőséget ad egyéni, páros vagy csoportos (gyűjtő)mun-

kára. A nagyszülőkkel, családtagokkal, a település történetét jól ismerő emberekkel történő 

beszélgetés megvalósulhat az iskolában is, ahová meghívjuk azokat, akik által a gyerekek job-

ban megismerhetik környezetüket. Tájházat, helytörténeti gyűjteményt, a település híres szü-

löttjének lakóhelyét kereshetjük fel – térképen jelölhetjük, merre jártunk, fényképekkel doku-

mentálhatjuk a „kutatómunkát”. 

Természetesen a gyerekek rajzokkal is megvalósíthatják ezt, de a bátrabbak kísérletez-

hetnek rövid riportok készítésével is. 

Ha településünknek van hírlapja, válogathatunk abból is cikkeket – ezek elolvasása tör-

ténhet fogalmazás- vagy olvasásórán is. 

Indíthatunk pályázatot is az osztályban, évfolyamon: tablókészítésre vagy épp a legjobb 

rajzra, fényképre, mely bemutatja a település egy jellemző részletét. 

************************************************************************** 

II/2. Világtájak, térképek 

Első osztályban a gyerekek már találkoztak a fő világtájakkal, harmadik osztályban pedig a mel-

lékvilágtájakkal is megismerkednek. A síkban való tájékozódás sokaknak nem könnyű, különö-

sen, ha a táblán/falon a térkép függőlegesen, előttük pedig a padon fekve, vízszintesen van, s 

ha a teremben esetleg kijelölt északi irány nem esik egybe azzal, ahogy a térképet tartják. 

Ezek az elvonatkoztatások az ennyi idős gyerekek nagy részének még nehezen mennek, 

sok gyakorlással juthatunk el oda, hogy biztosan tájékozódjanak.  

Érdemes matematikaórán a négyzetrácsos papíron, rácsvonalak mentén tájékozódni, 

az utasításoknak megfelelően különféle alakzatokat rajzolva. Később már ők maguk tudják 

egymást irányítani. Termen belül, épületen belül elrejthetünk „kincseket”, melyek megtalálá-

sához használhatnak térképet vagy leírást, a távolságokat méterrúddal, mérőszalaggal vagy 

lépésekkel kimérve. 
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(forrás: a szerző munkája) 

A fenti ábrák egy mindenki számára elérhető alkalmazással készültek: 

a https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps oldalról. Az eszközöket a böngésző al-

kalmazásai közé is elmenthetjük. Természetesen táblai rajzzal vagy (ha van) gumis táblával is 

megvalósíthatók. 

Tudománytörténeti érdekességekről, az iránytű nélküli tájékozódásról érdemes beszél-

nünk – de ne feledkezzünk el arról, hogy a legtöbb gyerek már a GPS-szel vagy okostelefonba 

épített egyéb alkalmazással tájékozódik. Ha módunk van rá, mutassunk meg okostelefonra 

letölthető iránytű applikációt! 

A felkészülésben segít a könyvben ajánlott link:  

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/terktable.htm 

Érdekesség: megmutathatjuk (és kipróbálhatjuk osztálykiránduláson) a turista-útvonalterve-

zőt: https://turistautak.openstreetmap.hu/turautvonal.php 

Az iránytű használatát több órán keresztül gyakorolni kell! Érdemes elkészíteni saját iránytűn-

ket. A munkafüzet 15/7. feladatában találunk az elkészítéshez leírást. További útmutatás:  

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/jatszva/iranytu/iranytu.htm 

Vigyázzunk, mert a gyerekek szívesen játszanak mágnessel az iránytű közelében, elté-

rítve azt, így viszont az északi irány meghatározása nem lesz sikeres. 

Kiegészítő anyag: 

 Tájékozódás a témában – segítséget, ötleteket kaphatunk még: 

http://sucika67.blogspot.hu/2015/11/tajekozodas-egtajak.html 

 Térképkészítő program: http://www.teacherled.com/2008/06/01/map-maker/ 

 Látványosan megjeleníthetjük a gyerekeknek, hogy hol vagyunk Magyarországon, Eu-

rópában, vagy bárhol a Földön, ha használjuk a Google Earth alkalmazást: 

https://www.google.com/earth/ 

 Vagy: https://zoom.earth 

  

https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/terktable.htm
https://turistautak.openstreetmap.hu/turautvonal.php
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/jatszva/iranytu/iranytu.htm
http://sucika67.blogspot.hu/2015/11/tajekozodas-egtajak.html
http://www.teacherled.com/2008/06/01/map-maker/
https://www.google.com/earth/
https://zoom.earth/
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 A tankönyv 15. oldalán a csillagok alapján történő tájékozódásról olvashatunk. Bőveb-

ben: 

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap2/alap2-8.htm 

 Illetve: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-3-osztaly/tajekozodas-a-nap-segitsegevel/irany-meghatarozasa-csilla-

gok-segitsegevel 

 A látható csillagképek meghatározásában segíthet: https://neave.com/planetarium/ 

A tankönyv 15/3. feladatában felsorolt térképek közül érdemes minél többet bevinni, megmu-

tatni az órán. Könnyen találhatunk olyan várostérképeket (reklámok, ingyenes tájékoztatók 

mellékleteként), már nem használt autós vagy turistatérképeket, melyeket a gyerekek forgat-

hatnak, kereshetnek, mérhetnek rajta, megfigyelhetik a jelzéseket, lemérhetnek távolságokat, 

tervezhetnek útvonalat a segítségükkel. Csoportmunkában érdemes végeztetni ezeket a fel-

adatokat. 

A munkafüzet 14. oldalának feladatai a tájékozódáshoz szükséges alapvető ismerete-

ket ismétlik, gyakoroltatják. Ne feledkezzünk el róla, hogy biztos tájékozódáshoz, az irányok, 

égtájak megnevezéséhez rendszeres, többszöri gyakorlás, sok játékos feladat szükséges. Az 

első feladat közismert versikéjének megtanulásakor hangsúlyozzuk, hogy mindez akkor igaz, 

„Ha előttem van észak…”! 

A 3. feladathoz hasonló kincskeresést több órán keresztül gyakoroltassuk! Megvalósít-

ható ez testnevelésórán, de akár matematikaórán is – ez utóbbi esetben az egyes „fordulók-

hoz” (lépések után) egy-egy feladatot, kérdést iktathatunk be. 

Szintén a játékos tájékozódást szolgálja a Mf. 15/6. feladata. 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70 

A lap alján található link egy Tankockára mutat: https://learningapps.org/1854067 

************************************************************************** 

II/3. Magyarország nagytájai 

A tankönyvi leckében először Magyarországot helyezzük el a Földön, ezen belül Európában, 

Közép-Európában, a Kárpát-medencében – a domborzati térképen megfigyelve a felszínfor-

mákat, a nagytájakat, ezek elhelyezkedését, valamint a szomszédos országokat! 

Minden esetben használjuk az előző órán tanult fő- és mellékvilágtájakat, az irányok 

megnevezését! 

A felszínformák – magassági számok – színek párosítására alkalmas a munkafüzet 17/2. 

feladata. 

  

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap2/alap2-8.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/tajekozodas-a-nap-segitsegevel/irany-meghatarozasa-csillagok-segitsegevel
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/tajekozodas-a-nap-segitsegevel/irany-meghatarozasa-csillagok-segitsegevel
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/tajekozodas-a-nap-segitsegevel/irany-meghatarozasa-csillagok-segitsegevel
https://neave.com/planetarium/
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=70
https://learningapps.org/1854067
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Készíthetünk szófelhőt ennek bemutatására: 

https://wordart.com/3sc2xmwh12vd/felsz%C3%ADnform%C3%A1k 

 
(forrás: a szerző munkája) 

Tankockákat találhatunk a gyakorlásra a www.learningapps.org oldalon, ha pl. beírjuk 

a ’Magyarország nagytájak’ vagy ’felszínformák’ keresőszavakat. 

Okostelefonunkra érdekes alkalmazást telepítve megjeleníthetjük a szintvonalakkal le-

rajzolt felületet 3D-ben: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.berlin.reality. 

augmented.landscapar 

A tankönyvi lecke sorra veszi Magyarország nagytájait, néhány jellemzőjüket megem-

lítve (időjárás, elhelyezkedés, egyéb jellemzők). A tankönyv képei mellett az adott nagytájat 

jellemző egyéb képeket, filmeket is mutassunk a gyerekeknek! 

Gyakoroltassuk a nagytájak beazonosítását: megnevezését, helyük megtalálását a tér-

képen! Minden esetben (térképhasználat mellett) kérjük, hogy irányokat, égtájakat is nevez-

zenek meg! Hagyjuk, hogy a térképet gyakran használhassák: keressenek az adott nagytájon 

megtalálható várost/tavat/folyót stb., olvassanak le magassági számokat! 

Magyarország (domborzati) térképének megismerését segíti, ha megalkotjuk: homo-

kozóban, terepasztalon, színes gyurmával vagy krepp-papírból. 

  

https://wordart.com/3sc2xmwh12vd/felsz%C3%ADnform%C3%A1k
http://www.learningapps.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.berlin.reality.augmented.landscapar
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.berlin.reality.augmented.landscapar
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Készíthetünk puzzle-t: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943 

 
(forrás:a szerző munkája) 

További ötletek: http://sucika67.blogspot.hu/2013/02/felszini-formak-gyakorlasa-3.html 

A munkafüzet 16/1. feladata a nagytájak térképen való beazonosítását, megtalálását, 

valamint néhány jellemző tulajdonságuk felismerését gyakoroltatja. 

A folyók és tavak keresése jó játék a térképen. Keressenek a gyerekek a nagytájakon 

található vizeket, nevezzék meg azokat! A folyó jobb és bal partjának megkülönböztetése a 

munkafüzet 17. oldalának ábrája alapján történhet. Beszéljük meg, hogy melyik égtáj felől 

merre folynak nagy folyóink! Keressenek városokat a Duna, illetve a Tisza jobb és bal partján! 

************************************************************************** 

III. fejezet – Felfedezések a természetben 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének felismerése és kölcsön-

hatásként való értelmezése kísérleteken, megfigyeléseken keresztül.  

A víz fontosságának, szerepének, a vízzel való takarékoskodásnak bemutatása. A víz-

körforgás megértése, a víz védelme ebben a körforgásban. A halmazállapot-változások megfi-

gyelése egyszerű kísérleteken keresztül, következtetések levonása. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943
http://sucika67.blogspot.hu/2013/02/felszini-formak-gyakorlasa-3.html
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A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet három leckéje közül az első a mágnesességről szól – mely leckét korábban is vehet-

tük, az előző témánál (tájékozódás). Előfordulhat, hogy korábban az iránytűvel foglalkoztunk 

csak, ez esetben a mágneses kölcsönhatás megfigyelése erre az órára marad. 

A víz kapcsán a halmazállapotok, az egyes halmazállapotokban a vízgőz/pára, (folyé-

kony) víz, illetve jég, valamint a folyamatok megnevezése (párolgás-lecsapódás, fagyás-olva-

dás) történik, az olvadás/fagyás, forráspont jelölésével. A két lecke nagyon sok fogalmat tar-

talmaz, melyeket negyedik osztályban majd ismételünk. A fogalmak rendszerbe foglalását áb-

rák, rajzok, játékok segíthetik. 

Vizuális kultúra: képek vízről, tengerről, hajókról. 

Ének-zene hangja: a hajózáshoz kötődő dalok, Händel: Vízizene. 

Matematika: a tájékozódást segítő viszonyok megismerése. Számok, mértékegységek. 

Testnevelés: úszás, korcsolyázás. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

3 óra, azonban a 2. lecke annyira összetett (víz halmazállapotai, halmazállapot-változások, il-

letve vízkörforgás), hogy ennek feldolgozásához ajánlott még egy óra, vagy egy egész téma-

nap, melyen a kísérleteket is megvalósíthatjuk. 

+1 óra Összefoglalás (munkafüzet) 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

2. osztályban már tanultunk a vízről, az oldódásról, a halmazállapotokról. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A fejezet leckéinek mindegyikénél ajánlott kísérlet, melyek egy része tanulói kísérlet (olvadás 

megfigyelése, víztisztítás szűrőanyagokon keresztül, a víz tulajdonságai, illetve mágnesesség), 

míg más része tanítói kísérlet (a forrás, lecsapódás bemutatása). Sok alkalom adódik a tanulói 

kísérletek során csoportmunkára. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Felső tagozatos természettudományt tanító kollégáink segítségével hozzájuthatunk a szüksé-

ges eszközökhöz (égő, edények, fogók, mágnes), esetleg a fizikatermet/szertárt is használni 

tudjuk. 
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Csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédelmi, környezeti nevelési egyesüle-

tek programjaihoz, meglátogathatunk egy víztározót vagy Esztergomban a Duna Múzeumot, 

esetleg bármely környékbeli természetes vagy mesterséges vizet.  

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag, mele-

gítéshez megfelelő eszköz, fogók, edények, mágnesrudak, mágnesezhető tárgyak, vasreszelék. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A gyerekekben erősítenünk kell a szolidaritás és a felelősségvállalás érzését. Beszéljük meg, a 

víz, a tiszta ivóvíz hiánya milyen következményekkel jár. A kézikönyvben ajánlott képek szem-

léletesen mutatják be, hogy a földi vízkészlet milyen csekély része a hozzáférhető ivóvíz. Be-

széljünk arról, hogy nem áll korlátlanul rendelkezésünkre: takarékoskodnunk kell vele és óv-

nunk tisztaságát. A tiszta ivóvíz hiányától Földünkön sok helyen szenvednek, ahol pedig bőven 

van, nem vigyáznak rá. Törekedjünk a takarékosságra, a víz védelmére a teljes vízkörforgás-

ban. Akkor járunk el helyesen, ha elhatározásainkat tett követi (fogalmazzunk meg és alkal-

mazzunk néhány egyszerű, a gyerekek számára is követhető szabályt), melyeket nem a lecke 

feldolgozására korlátozunk, hanem mindennapjaink részévé válik. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az anyag, energia, információ szempont-

jából a mágnesség szerepének felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése. Az állandó-

ság és változás megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, 

kultúra szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának megismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Hogyan talál vissza tavasszal a fecske 

az ősszel elhagyott fészkére? Hogyan tájékozódtak a hajósok régen és most? Miért lehet szom-

jan halni a tengeren? Miért fagy be nehezen a tenger? Miért úszik a jégtömb a vízen? 

Ismeretek: Keverékek és oldatok. Megfordítható (fagyás-olvadás, oldódás-kristályosí-

tás) és nem megfordítható folyamatok (égés). Körfolyamat: a víz körforgalma a természetben. 

Sós víz, édesvíz. Az édesvízkészlet mennyisége a Földön a sós vízhez képest. 

Fejlesztési követelmények: Példák keresése az állatok tájékozódására. Vizsgálatok a 

mágnességgel kapcsolatban (vonzás, taszítás, a kölcsönösség felismerése). Az iránytű műkö-

désének értelmezése. Annak megértése, miért jelentett az iránytű feltalálása hatalmas segít-

séget a hajósoknak. 

Példák gyűjtése környezetünkből keverékekre és oldatokra. A sós víz fagyásának vizs-

gálatán keresztül annak meglátása, miért fagy be nehezebben a tenger, mint az édesvíz.  
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A vízkörforgalom egyes lépésein keresztül a már ismert fizikai változások (párolgás, le-

csapódás) bemutatása, az ellentétes irányú folyamatok felismerése. A víztakarékosság, az 

édesvízkészlet védelme fontosságának felismerése. 

Kulcsfogalmak: Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom. 

************************************************************************** 

III/1. Mágnesesség 

A lecke bevezetőjében a mindennapi életben bennünket körülvevő mágnesekről beszélhe-

tünk. Majd megfigyeljük, hogy mely anyagokat vonzza a mágnes, melyeket nem (Tk. 18/1. és 

Mf. 18/1. feladatai). A megfigyeléseket táblázatban rögzítjük. Ezeket a feladatokat otthonról 

hozott mágnessel, akár hűtőmágnessel is elvégezhetik a gyerekek. 

A mágneses kölcsönhatást, az ellentétes pólusok vonzását, az azonos pólusok taszítá-

sát már két iskolai táblamágnesnél is megfigyelhetik a gyerekek, de ha mód van rá, minden-

képp két színezett rúdmágnest használjunk (Tk. 18/2. és Mf. 18/2.)! 

Vasport, vasreszeléket fizika szakos kollégáinktól kérhetünk, hogy a Tk. 19/3. feladatá-

ban bemutatott kísérletet végrehajthassuk. 

A gyerekek azonban saját mágnesükkel kísérletezhetnek (mit tud még megtartani, mi-

lyen vastag anyagú felületen tud még kölcsönhatást kifejteni a mágnes). Több olyan, a korosz-

tálynak való játék is van, mely mágneses – az utazójátékoktól (mágneses sakk) a mágneses 

építőkig. Ha van erre mód, hozzanak be a gyerekek ilyen játékokat, hogy tevékenység közben 

figyelhessék meg a jelenségeket! 

Előfordulhat, hogy a korábbi témakör feldolgozása során már készítettünk iránytűt. Be-

széljünk a Föld mágnesességéről, s arról, milyen jelenségek kapcsolódnak ehhez (pl. madarak, 

teknősök vonulása)! Próbáljuk ki, hogyan tudunk mágnesezni anyagokat (Mf. 19/5.)! 

Érdekes játék lehet a gyurmamágnes, ha van rá mód, játsszunk vele! 

A megfigyelések után tudják a tanulók az állítások igazságtartalmát eldönteni (Mf. 

19/4.)! 

A Mf. 19/7. feladatának „feltaláló” (b) része sok gyerek fantáziáját elindíthatja.  

A munkafüzetben található linkek egy játékot, valamint két filmet nyitnak meg. Bár an-

gol nyelvűek, akár a hang némításával is egyszerűen, látványosan mutatják be a tanultakat. 

Könnyen készíthetünk magunk is mágneses játékot: botra zsineggel mágnest erősítünk, 

s gémkapoccsal ellátott „halakat” foghatunk. Ha ezt pl. matematikaórán valósítjuk meg, akkor 

„kihorgászhatjuk” a tanóra feladatait. 

************************************************************************** 
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III/2. A víz halmazállapotai és körforgása 

A vízről és különféle halmazállapotairól már tanultak a gyerekek. Célunk, hogy a kísérletek 

segítségével minél jobban megértsék az egyes jelenségeket, s azok leírásakor, bemutatásakor 

minél pontosabb legyen fogalomhasználatuk. Gyakran előfordul, hogy a halmazállapot-válto-

zást egy folyamattal vagy akár halmazállapottal kevernek a gyerekek. Megfelelő ábrák, a tanító 

következetes és pontos fogalomhasználata, érdekes játékok, filmek, szófelhők segíthetik a 

megértést, tanulást. 

A tankönyv 20. oldalának bevezetője segít a gyerekek előzetes tudásának felidézésé-

ben. Beszélgessünk arról, milyen helyzetekben találkoznak a víz különféle halmazállapotaival! 

A Tk. 20/1. feladat példájában egy pocsolya vizének párolgását, illetve fagyását mutatjuk be. 

A halmazállapot-változásokat egyszerű kísérlettel is demonstrálhatjuk, ha előző nap lapos 

tálba kevés vizet rakunk (ügyelve, hogy nagy legyen a felület), és megfigyeljük, hogy a víz el-

párolgott; illetve vizet rakunk mélyhűtőbe, azaz lefagyasztjuk. Az így keletkezett jeget további 

kísérleteinknél is felhasználhatjuk: 

 bemutathatjuk, hogy a jég úszik a víz színén; 

 megolvaszthatjuk; 

 tovább melegítve bemutathatjuk a párolgást; 

 a forrást; 

 a lecsapódást is. 

A folyamatok megnevezése ellentétpárokkal történjen: 

 olvadás – fagyás; 

 párolgás – lecsapódás. 

Minden esetben tisztázni kell, hogy milyen halmazállapotú vízből milyen halmazálla-

potú keletkezik, s hogy hűtés vagy melegítés hatására történt-e ez. 

A Tk. 20. oldal 1. feladatának ábráját a füzetben is rögzítsük majd, ha a fogalmakat 

alaposan körüljártuk, a folyamatokat bemutattuk. Mivel számos fogalom megjelenik, ezek 

megértése többszöri megfigyelés, magyarázat, játékos feladatok során történhet csak. 

A Tk. 20/2. feladat példájának megbeszélésekor fontos tisztázni, hogy párolgás nem 

csak akkor történik, ha vizet forralunk. Egyszerű példákkal mutathatjuk be, miért gyorsítja a 

párolgást a levegő mozgása, a nagyobb felület vagy a hő. 

Példaként egy strandjelenetet hozhatunk: a medence körüli tócsák vize a meleg hatá-

sára gyorsan párolog. Testünkről a vizet a Nap gyorsan elpárologtatja, hajunk sokkal gyorsab-

ban szárad, ha a törölközővel a hajszálakat felborzoljuk (eltávolítva egymástól azokat, tehát 

nagyobb felületet hozunk létre), törölközőnk is gyorsabban szárad, ha nem egy csomóban, 

hanem kiterítve tesszük ki a Napra. Ha jár a szél, ezek a folyamatok még gyorsabban bekövet-

keznek. Ha gyorsabban szeretnénk megszárítani a hajunkat, hajszárítót használunk (meleg lég-

mozgás). 
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A munkafüzet 20. oldalának 1. feladatában a víz megfigyelhető halmazállapotait kell 

megnevezni, figyelve arra, hogy a képeken akár több halmazállapot is megfigyelhető (pl. teás-

kanna esetében: folyékony és gőz/légnemű, vagy a jégcsap esetében szilárd/folyékony). 

A halmazállapotok megnevezése mellett törekedjünk arra, hogy a vízpára, jég szavakat 

is használják a tanulók! 

A Mf. 20/2. feladatában fel kell ismerni, hogy a hőmérők szerint a hőmérséklet több 

mint 0 °C, így a jég olvadni kezd. Tisztázzuk, hogy ez egy hosszú folyamat, nem azonnal történik 

a halmazállapot-változás! Ezt megfigyelhetik a tanulók, amikor a hókupacok lassan olvadnak 

enyhe idő esetén. Megbeszélhetjük, miért jó, hogy nem „egy csapásra” olvad el a jég, de be-

szélhetünk arról is, milyen veszélyt rejt az olvadó, zajló jég a természetben.  

A Mf. 20/3. feladat kísérletét csak tanár mutathatja be a forrázás, égés veszélye miatt. 

A kísérlet során a párolgás, forrás, lecsapódás (s ha jégből indulunk ki, akkor az olvadás is) 

megfigyelhető. 

A Mf. 21/4. és 5. feladata a halmazállapotokat, halmazállapot-változásokat veszi sorra, 

foglalja rendszerbe. 

A fogalmak gyakorlásához készíthetünk szókártyákat, melyekkel vázlatot, gondolattér-

képet alakíthatnak ki a gyerekek. 

Kiosztva azokat, kérhetjük, hogy csoportosuljanak, s a náluk lévő szókártyák használa-

tával mondják el a hozzájuk tartozó folyamatot. Ezesetben bizonyos kártyákból többet készít-

sünk! 

Például:  

 víz + jég + fagyás: a vízből a fagyás során jég keletkezik 

 vízpára + lecsapódás + víz: a vízpára a lecsapódás során folyékony vízzé válik 

 olvadáspont + jég + folyékony víz:… stb. 

Szókártyák tartalmára javaslat: 

olvadás oldódás fagyás párolgás lecsapódás szilárd folyékony 

légnemű folyékony-

ból szilárd 

lesz 

szilárdból 

folyékony 

lesz 

folyékony-

ból lég-

nemű lesz 

légnemű-

ből folyé-

kony lesz 

jég víz 

vízpára melegítés hűtés 0 °C 100 °C halmazál-

lapot-vál-

tozás 

színtelen, 

szagtalan, 

íztelen fo-

lyadék 
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A szókártyák szavaival bingójátékot készíthetünk (erre alkalmas az alábbi generáló 

program: https://osric.com/bingo-card-generator/) 

A bingójátékot játsszuk úgy, hogy nem az egyes mezőkön található szavakat olvassuk 

fel, hanem azokat értelmezzük (pl.: ez a víz forráspontja; ez keletkezik a vízből, ha megfagy; 

annak a folyamatnak a neve, amikor a folyékony vízből vízpára keletkezik stb.). Egy példa 

bingókártyára: 

 (forrás: a szerző munkája) 

A tankönyv 21. oldalának 3. és 4. feladata a vízkörforgásról szól. Ha megfigyeltük a hal-

mazállapot-változást „kicsiben”, azaz vizet párologtattunk, forraltunk, lecsapattunk, akkor a 

megfigyelésekre tudunk már támaszkodni. A természetben ugyanez a körforgás zajlik, csak 

sokkal nagyobb, összetettebb rendszerben. Figyeljük meg az ábrán a korábban már bemuta-

tott folyamatokat és megnevezésüket! Hangsúlyozzuk, hogy a csapadék többféle formában 

hullhat, a víz több úton kerülhet vissza a körforgásba! 

Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a víz az emberi élet alapja, így a vízkörforgás min-

den egyes pontján óvnunk kell! 

Az ábra mellett nézzünk filmeket, animációkat! Pl.: 

 Víz, a végtelen körforgás: https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10 

 Film a vízkörforgásról: https://www.youtube.com/watch?v=oaDkph9yQBs 

 Animáció a víz körforgásáról: https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c 

https://osric.com/bingo-card-generator/
https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10
https://www.youtube.com/watch?v=oaDkph9yQBs
https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c
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A www.learningapps.org oldalon több tankockát is találunk a témához kapcsolódóan a 

’körforgás’ vagy ’halmazállapot’ keresőszavakkal. 

Készíthetünk interaktív szófelhőt: https://wordart.com/30g1gb06v0sw/a-v%C3%ADz 

 
(forrás: a szerző munkája) 

A munkafüzet 21. oldalának 6. feladatában a vízkörforgás ábráját kell kiegészíteni a 

körforgás irányát, folyamatát bemutató nyilakkal és a hozzájuk kapcsolódó kifejezésekkel. 

A téma nagyon nagy, így a feldolgozásra legalább két óra vagy egy témanap is ajánlott, 

így a kísérleteket is meg tudjuk valósítani. 

************************************************************************** 

III/3. A különleges víz 

A lecke a vízhez kapcsolódó érdekességeket, a természetben található vizeket, a sós és édesvíz 

közötti különbséget, valamint a vízszennyezést és -tisztítást járja körül. 

Lehetőségünk van arra, hogy kísérletekkel egészítsük ki a tanultakat, melyek egysze-

rűen megvalósíthatók. 

Az oldódást (és a kristályosodás folyamatát) könnyen és látványosan demonstrálhat-

juk, ha cukrot oldunk fel vízben, telített oldatot készítve, s pálcikákra kandiscukrot növesztünk. 

(http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/02/09/kandispalca-hazilag/) 

A tankönyv 22. oldalának 1. feladata szemléletes példán keresztül mutatja be a Föld 

teljes vízkészletét, az édesvíz és az ivóvíz arányát.  

http://www.learningapps.org/
https://wordart.com/30g1gb06v0sw/a-v%C3%ADz
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/02/09/kandispalca-hazilag/
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Az előző órán ajánlott szófelhő https://wordart.com/30g1gb06v0sw/a-v%C3%ADz 

„vízkészlet” szava mögött található link egy erről szóló cikkre utal: 

(http://www.erdekesvilag.hu/ennyi-a-fold-teljes-vizkeszlete/) 

Kiegészítő anyag:  

 A YouTube csatornán a Víz-kincs sorozat filmjei  

(pl. https://www.youtube.com/watch?v=KtTr-lOKj_s). 

A tankönyv 22/2. feladatában a sós tengervízről olvashatunk. Vegyük elő a térképet, keressünk 

óceánokat, tengereket, a gyerekek nevezzenek meg olyan állatokat, amelyek a sós vízben él-

nek!  

A Tk. 23/3. feladatában leírt feladatot valószínűleg csak otthon tudják megvalósítani a 

tanulók, vagy akkor végezzük el, amikor a kinti (téli) időjárás ezt lehetővé teszi! 

A Tk. 23/4. feladat kísérletét már az előző lecke során bemutathattuk. 

A munkafüzet 22. oldalának feladatai a megfigyelt, tankönyvi feladatok során megbe-

szélt ismereteket rendszerezi, kérdezi vissza. 

A 2. és 3. feladat az oldódásról, illetve a sós víz tulajdonságairól szól. 

A munkafüzet 23/5. feladatában leírt kísérleteket könnyen megvalósíthatjuk. Elvég-

zése, értékelése során megbeszélhetjük, hogy a vízkörforgásban hol és mivel szennyeződhet a 

különböző halmazállapotú víz, s milyen módon tisztulhat meg. Milyen veszélyei vannak a víz-

szennyezésnek, mire kell törekednünk? 

Keressünk az interneten a Víz világnapjához kapcsolódó anyagokat, játékokat, esemé-

nyeket! 

Jó kiindulási pont: http://www.vizvilagnap.hu/ 

Itt értékes képanyag, linkgyűjtemény található. 

Varga Domokos Jó játék a víz, a levegő című könyve is sok ötletet adhat. 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon a víz szerepéről:  

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=844 

Kiegészítő anyagok:  

 Feladatötletek: http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/viz.htm 

 Kiadvány: http://humusz.hu/kiadvanyok/megelozes-vizek-szennyvizek 

 Érdekesség: http://humusz.hu/hirek/vizek-porszivoja/23971 

Tippek kísérletekhez:  

 https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkozta-

tok/14895/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_fold 

************************************************************************** 

  

https://wordart.com/30g1gb06v0sw/a-v%C3%ADz
http://www.erdekesvilag.hu/ennyi-a-fold-teljes-vizkeszlete/
https://www.youtube.com/watch?v=KtTr-lOKj_s
http://www.vizvilagnap.hu/
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=844
http://www.nimfea.hu/programjaink/zoldszem/viz.htm
http://humusz.hu/kiadvanyok/megelozes-vizek-szennyvizek
http://humusz.hu/hirek/vizek-porszivoja/23971
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14895/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_fold
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14895/kiserletek_otthon_gyermekeknek_-_a_fold


FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

50 
 

III/4. Összefoglalás I–III. (csak a munkafüzetben) 

Az első három fejezet összefoglalása a munkafüzet 24–25. oldalán található. Ugyan a három 

fejezet mindössze 9 leckéből áll, de sok új fogalom, új ismeret jelenik meg bennük, nagyon tág 

az ismeretanyag. Emiatt javasolt több korábbi (rész)összefoglalása játékos módon, és semmi-

képp nem javasolt írásos számonkérés egyszerre a három fejezet tananyagából. Már csak azért 

sem, mert a heti egy órás tantárgy esetében az Összefoglalás két hónapnyi tananyag rendsze-

rezését jelenti. 

Számos játékot, (interaktív) feladatot, alkalmazást, lehetőséget bemutattunk az első 

három fejezet kapcsán. Ezek egy része otthoni gyakorlásra is alkalmas (Tankockák, Okosdoboz 

feladatok, szófelhők). 

A Mf. 24/1. feladata az időmérés témája kapcsán a hétköznap és hétvége tevékenysé-

geinek megnevezését kéri. A feladattal összefüggésben felidézhető, hogy egy nap hány órából, 

egy hét hány napból, egy év, illetve egy hónap hány napból áll, állhat. 

Ennek kapcsán a Föld mozgásait megnevezhetjük, hiszen a Föld forgása = 1 nap, a Nap 

körüli keringési idő = 1 év. Ezt a 4. feladatban rögzíthetjük. 

A 2. feladatban az egyes időtartamok sorba rendezését kérjük. A feladat kapcsán az 

időmérő eszközökről is beszélhetünk. 

A 3. feladatban a pontos időmérés és az időtartam mérésének megkülönböztetésére 

van mód. 

Említhetünk egyéb, régen használt időmérő eszközöket. 

Az 5. feladatban a tanult életszakaszokat idézzük fel. 

A 6. feladatban Magyarország nagytájainak felsorolását kérjük. 

A nagytájak tanításakor törekednünk kell arra, hogy minél több órán találkozzanak a 

gyerekek térképpel (matematika, rajz, testnevelés). Magyarország nagytájaihoz köthetünk 

verseket, jeles napokat, érdekességeket, híres embereket (költők, írók születési helye) stb., 

így, ha a gyerekek rendszeresen böngészik az atlaszt, nem okoz majd nehézséget a nagytájak 

megnevezése. 

A tájékozódás témájához tartozik az iránytűhasználat, illetve ezen keresztül a mágne-

sesség, melyre a 7. feladat kérdez rá. 

A 8. és 9. feladat a halmazállapotokat, a víz halmazállapot-változásait ismétli. 

Az összefoglalás valóban igen nagy anyagot tartalmaz, még akkor is, ha csak a legfon-

tosabb tudnivalókat érinti. Lehet, hogy egy tanórán nem is megvalósítható. Érdemes a gyere-

keket csoportban dolgoztatni, de nem ajánlott az összefoglalás olyan jellegű megbontása, ami 

azt eredményezné, hogy egyes csoportok csak egy-egy témakörrel foglalkoznak. Ajánlott in-

kább „állomásokat” létrehozni, ahol akár eszközöket (térkép, iránytű, mágnes), szókártyákat, 

gondolattérkép-vázakat adunk a gyerekeknek. Dönthetünk úgy is, hogy minden téma esetén 
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más-más feladattal találkoznak az egyes csoportok, ez esetben viszont adjunk kellő időt a cso-

portbeszámolók meghallgatására! 

************************************************************************** 

IV. fejezet – A kertben és a szántóföldön 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A fejezet célja a gyerekek megismertetése a haszonnövényekkel, azok különböző szempontok 

szerinti csoportosítása. 

A zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, gyógy-és fűszernövények főbb jellemzőinek be-

mutatása. Az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet leckéiben a haszonnövényekkel és azok részeivel, valamint felhasználásukkal ismer-

kedünk meg. A zöldségek, gyümölcsök, majd a fás- és lágyszárúak, ezen belül a gyógy- és fű-

szernövények, végül a gabonafélék a témáink. 

Magyar nyelv és irodalom: a kenyérrel kapcsolatos hasonlatok, szólásmondások, me-

sék, mondák, műalkotások. 

Vizuális kultúra: mesterséges életközösségek (kert, mező) képi megjelenítése; zöldség- 

és gyümölcscsendéletek.  

Ének-zene: a kenyérsütéssel, illetve az egyes élőlényekkel kapcsolatos dalok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: gyártási folyamat; alapanyag, nyersanyag, késztermék, 

kenyérsütés, szalmából játék-, tárgykészítés. 

Matematika: mérés, mértékegységek, tömegmérés (szöveges feladatok: vásárlás a pi-

acon), hozzávalók kimérése. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 óra, de akár projektnap (A kenyér; Látogatás a kertben, a piacon) is kapcsolódhat hozzá. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok, növények – 1. és 2. osztályos tananyag részei. 
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Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A növények megfigyelését célszerű a természetben végezni. Olyan növényeket válasszunk ki, 

melyek az iskola környékén vagy kirándulás, erdei iskola alatt megfigyelhetők! 

Keressünk lehetőséget malom, pékség, skanzen vagy tájház felkeresésére, kenyérsü-

tésre! 

Projektben, témanapban is gondolkodhatunk, produktumunk maga a kenyér lehet. 

A fejezet leckéi egyéni megfigyelésre, kutató-gyűjtőmunkára, kiselőadásra, de csoport-

munkára is lehetőséget adnak. 

Elsősorban a gyógy-és fűszernövények tanításakor ösztönözhetjük a gyerekeket önálló 

munkák készítésére. 

Egy-egy zöldség, gyümölcs megfigyelése, bemutatása történhet csoportmunkában, 

ahogy a kenyérsütés(dagasztás) is. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Ha mód van rá, zöldséges, gyümölcsös, erdő, konyha- és botanikus kert, piac, skanzen, tájház 

segítheti a közvetlen megfigyelést, az eszközökkel, munkafolyamatokkal való ismerkedést. 

Könyvtár, növényhatározó, internethasználat ajánlott. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag, a ke-

nyérsütés (esetleg gabonaőrlés) eszközei. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A társadalmi szolidaritás erősítése alapvetően az élővilág védelme, változatosságának megőr-

zése kapcsán kell, hogy megtörténjen. Rá kell mutatnunk arra, hogy az emberiség (a társada-

lom) nem maradhat fenn, ha nem vigyázunk a minket körülvevő természetre, az élővilágra, a 

körülöttünk élő növények és állatok faj- és fajtagazdagságára. Óvnunk, védenünk kell ezt, mert 

saját fennmaradásunk függ tőle. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A felépítés és működés kapcsolatában az 

élőlények csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Mit érdemes venni a piacon? Honnan 

származik, és mire utal a növény elnevezés? Mitől növekszik a növény? Hogyan kerül a kenyér 

az asztalra? 
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Ismeretek: Zöldségek, gyümölcsök. A növény részei (gyökér, szár, levél, virág, termés). 

A mag. Ehető növényi részek. Életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés. Lebom-

lás, komposztálás, rothadás. 

Kenyérsütés: búza, liszt és kenyér példáján a nyersanyag, termék, késztermék fogalma, 

a rostálás, a szitálás, az őrlés, a kelesztés és a dagasztás folyamata, az üzletekben kapható 

kenyerek és az adalékok szerepe, kenyérsütés házilag, kapcsolódás az új kenyér ünnepéhez, a 

kenyérrel kapcsolatos hagyományok. 

Fejlesztési követelmények: Életközösség megfigyelése. Az élővilág szerveződési szintje-

inek felismerése. A megfigyelt élőhely élőlényeinek csoportosítása (gomba, növény, állat, 

zöldség, gyümölcs).  

Látogatás a piacon, a tanyán vagy a kertben. Az idényzöldségek, idénygyümölcsök fel-

ismerése, csoportosítása aszerint, hogy mely ehető növényi részt fogyasztjuk. Példák keresése 

magra, termésre. Naptár készítése az idényzöldségekről és idénygyümölcsökről. 

Növény fejlődésének megfigyelése. A megfigyelt élőhelyen talált növények csoporto-

sítása aszerint, mely életszakaszban voltak. 

Lebomlás vizsgálata. A komposztálás szerepének felismerése. Szerves hulladékok cso-

portosítása a komposztálhatóság szerint. 

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, összehasonlításuk különböző szempontok szerint. A 

kenyérsütés példáján a természet tiszteletének felismerése a hagyományos életmód egyszerű 

cselekvéseiben. 

Kulcsfogalmak: Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

************************************************************************** 

IV/1. Napérlelte gyümölcseink, zöldségeink 

A fejezetnyitó leckét a gyerekek által ismert zöldségek, gyümölcsök, valamint a kerti munkák 

megnevezésével kezdjük. Hallgassuk meg a gyerekek saját élményeit! 

A tankönyv 24/2. feladatában a csírázás folyamatát, a növény fejlődését mutatjuk be 

szöveg és kép segítségével. 

Csíráztassunk babot, figyeljük meg, a különböző feltételek mellett hogyan fejlődik a 

növény! Mindenki feleljen saját fejlődő növényéért! 
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Kiegészítő anyagok: 

 Ötletek: https://kisladik.hu/blogs/kisladik-blog/12801133-babra-bab-babra-bab 

 Videók: https://www.youtube.com/watch?v=I36VF7ZVy-o 

https://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM 

https://www.youtube.com/watch?v=eu_l80m7K2o 

 Pontos megfigyelés: http://www.termeszettar.hu/anyagok/csira/csira.html 

A növény részeit próbáljuk élő növényen megfigyelni, megnevezni, anélkül, hogy kárt tennénk 

a növényben! A tanmenetünk írásakor gondoljunk arra, hogy a fejezetet és benne ezt a leckét 

lehetőleg akkor tanítsuk, amikor (virágzó) növényt tudunk megfigyelni, vagy olyan növényt, 

mely éppen termést hoz! 

A munkafüzet 26. oldalán található 1. feladatban a növényi részeket a hozzájuk tartozó 

jellemzőkkel kell párosítani. 

A tankönyv 25/4. feladata és a munkafüzet 26/2. feladata a virág részeit, a részek fel-

adatát taglalja. Próbáljuk valódi virágon, esetleg maketten megfigyelni! 

Kiegészítő anyag: 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/em

ber-a-termeszetben-3-osztaly/a-virag-reszei/a-virag-felepitese 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

 A virág részei: https://learningapps.org/2951243 

https://learningapps.org/2398342 

https://learningapps.org/2235922 

https://learningapps.org/1812539 

 A virágos növény részei: https://learningapps.org/2298990 

A tankönyv 25. oldalának további feladatai a zöldségek, gyümölcsök felhasználási, feldolgo-

zási, értékesítési módjait mutatja be. 

Az 5. feladatban a gyümölcsök, zöldségek tartósítása kapcsán beszélhetünk a szárítás-

ról, aszalásról, befőzésről, hűtésről, fagyasztásról, savanyításról. Megbeszélhetjük, hogy mi-

lyen volt az élet hűtőszekrény nélkül, mi célt szolgált a jégverem, jégszekrény, a kamra, pince, 

verem. 

A Tk. 25/6. feladatban arról esik szó, hogy az emberi fogyasztásra nem alkalmas növé-

nyi részek közül melyek alkalmasak az állatok ellátására, mit jelent a komposztálás. 

Kiegészítő szakirodalom a komposztáláshoz: 

 http://www.humusz.hu/kiadvanyok/avaregetes-helyett-lombkomposztalas 

 http://humusz.hu/sites/default/files/Dokumentumok/komposztalas/komposzt-

pont_kisokos.pdf 

https://kisladik.hu/blogs/kisladik-blog/12801133-babra-bab-babra-bab
https://www.youtube.com/watch?v=I36VF7ZVy-o
https://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM
https://www.youtube.com/watch?v=eu_l80m7K2o
http://www.termeszettar.hu/anyagok/csira/csira.html
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/a-virag-reszei/a-virag-felepitese
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/a-virag-reszei/a-virag-felepitese
https://learningapps.org/2951243
https://learningapps.org/2398342
https://learningapps.org/2235922
https://learningapps.org/1812539
https://learningapps.org/2298990
http://www.humusz.hu/kiadvanyok/avaregetes-helyett-lombkomposztalas
http://humusz.hu/sites/default/files/Dokumentumok/komposztalas/komposztpont_kisokos.pdf
http://humusz.hu/sites/default/files/Dokumentumok/komposztalas/komposztpont_kisokos.pdf
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 http://www.gyeregyalog.hu/dox/komposztfzet.pdf 

 http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/komposzt.htm 

A Tk. 25/7. feladatban piaci vásárlásához kész forgatókönyvet, feladatokat találunk, a tan-

könyv 64–65. oldalán. 

A bőséges feladatok egy egész témanapot is lefednek. Ha kihasználjuk az ajánlott tan-

tárgyi kapcsolódási lehetőségeket, akkor a megszerzett ismeretek, élmények egymást fogják 

erősíteni. 

A tantárgyi kapcsolódás lehetőségét kínálja a munkafüzet 27. oldalának utolsó feladata 

is, a szómagyarázatokkal. 

A Mf. 27/3. feladatának megoldása nem könnyű azoknak a gyerekeknek, akik a zöldsé-

gekkel, gyümölcsökkel csak vásárlás során, a közértek, szupermarketek polcain találkoznak. 

Már a piacok zöldséges standjainál is egész évben kapható szinte minden gyümölcs, zöldség. 

A gyerekek számára nehezen érthető, mi az, ami hazai, mi az, ami import, esetleg déligyü-

mölcs. Emiatt a feladat megoldásához sok segítséget igényelnek. Támaszkodjunk élményeikre: 

milyen fákat, gyümölcsöket, zöldségeket láttak teremni a kertekben? 

A Mf. 27/4. feladat ugyanígy nehézséget jelenthet (a gyerekeknek nehéz felismerniük a karfi-

olban a virágzatot). A feladat gyakorlásához segítséget jelenthet: 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-2-osztaly/emberi-fogyasztasra-alkalmas-novenyi-reszek/novenyi-

taplalekaink 

További irodalom: 

 http://www.hazipatika.com/taplalkozas/egeszseg_es_gasztronomia/cik-

kek/eszunk_viragot_gumot_gyokeret/20080125120949 

************************************************************************** 

IV/2. Haszonnövények: gyümölcsök, gyógy- és fűszernövények 

A lecke a haszonnövények fogalmának bemutatásával indít. Hogy a tanulók lássák, mi tartozik 

ebbe a fogalomkörbe, mindenképpen érdemes gondolattérképet készíteni. 

A gyümölcsfákat, gyógy-és fűszernövényeket taglalja a lecke. A szántóföldi haszonnö-

vények a következő leckében lesznek említve, míg a zöldségekről, gyümölcsökről az előző órán 

tanultuk. 

Kiegészítő anyag: 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-2-osztaly/termesztett-novenyeink/haszonnovenyek-1 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-2-osztaly/termesztett-novenyeink/haszonnovenyek-2 

http://www.gyeregyalog.hu/dox/komposztfzet.pdf
http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/komposzt.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/emberi-fogyasztasra-alkalmas-novenyi-reszek/novenyi-taplalekaink
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/emberi-fogyasztasra-alkalmas-novenyi-reszek/novenyi-taplalekaink
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/emberi-fogyasztasra-alkalmas-novenyi-reszek/novenyi-taplalekaink
http://www.hazipatika.com/taplalkozas/egeszseg_es_gasztronomia/cikkek/eszunk_viragot_gumot_gyokeret/20080125120949
http://www.hazipatika.com/taplalkozas/egeszseg_es_gasztronomia/cikkek/eszunk_viragot_gumot_gyokeret/20080125120949
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/termesztett-novenyeink/haszonnovenyek-1
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/termesztett-novenyeink/haszonnovenyek-1
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/termesztett-novenyeink/haszonnovenyek-2
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-2-osztaly/termesztett-novenyeink/haszonnovenyek-2
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Érzékeltetnünk kell, hogy a haszonnövények csak egy részét, azon belül is csak néhány 

példát említünk. Törekedjünk arra, hogy a tanulók lássák, a haszonnövények óriási változatos-

ságával találkozunk a Földön, s a lecke csak egy kis szeletet tud bemutatni. 

A lecke felépítését megnézve láthatjuk, hogy a fásszárú növényeket, ezen belül a fákat, 

cserjéket, valamint a lágy szárú növényeket veszi sorra. 

A tankönyvi példákon túl jó, ha olyan haszonnövényekről tanulunk (fák, cserjék, lágy-

szárúak közül), amelyek valóban megfigyelhetők, az iskola közelében megtalálhatók. 

Őszi kirándulásainkon, sétáinkon törekedjünk arra, hogy minél több haszonnövényt 

megmutassunk, beazonosítsunk! Használjunk növényhatározót! 

A gyógynövények közül több tea formájában is kapható. Szárított formában is felismer-

hetők jellegzetes illatukról, ahogy a fűszernövények is. Kiállítást rendezhetünk be az osztály-

ban, bemutatva, milyen sokféle felhasználása lehet ezeknek a növényeknek. A gyerekek vá-

laszthatnak egy-egy gyógy- vagy fűszernövényt, amit tablón bemutatnak, kiselőadást tarthat-

nak róluk. 

Felismerésüket gyakoroltathatjuk játékos formában is (párosítók, memóriajátékok). 

A munkafüzet 28/1. feladatában a fák szerepére, fontosságára kérdezünk rá. Ehhez 

felkészülhetünk innen is: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-4-osztaly/a-fak-haszna-es-vedelme/a-fak-nagyon-fontosak 

A környezetvédelemben is óriási a szerepük: http://www.ketezeregy.hu/elet/fa 

De még a holtfáknak is nagy szerep jut, akár a rovarokat, akár az odúlakó madarakat, 

kisebb emlősöket tekintjük, vagy az odvakban összegyűlő vízből ivó állatokat: 

http://real.mtak.hu/49613/1/OnodiG_WinklerD_holtfa_2014.pdf 

A Mf. 28/2. feladatában a látszólag egyszerű állításokra oda kell figyelniük, mert csak 

kis (de lényeges) különbségek vannak a mondatok között. A feladat a lombhullató és örökzöld 

fák jellemzőit kérdezi. 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon a gyógynövényekről, fűszernövényekről, a gyűjtőol-

dalakból kiindulva: 

 https://learningapps.org/index.php?s=gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9nyek 

 https://learningapps.org/index.php?s=f%C5%B1szern%C3%B6v%C3%A9nyek 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=815 

A Mf. 29/3. feladata a lágy és fás szárú növények jellemzőinek felsorolását kéri. 

A 4. feladatban a galagonya, a szeder és a menta gyógyhatásairól kell írni. 

A diákok könyvtárban keressenek könyvet, növényhatározóban nézzenek utána! 

Galagonya: http://galagonya.com/ 

Szeder: http://egeszsegsuli.ewk.hu/fekete-szeder/ 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/a-fak-haszna-es-vedelme/a-fak-nagyon-fontosak
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/a-fak-haszna-es-vedelme/a-fak-nagyon-fontosak
http://www.ketezeregy.hu/elet/fa
http://real.mtak.hu/49613/1/OnodiG_WinklerD_holtfa_2014.pdf
https://learningapps.org/index.php?s=gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9nyek
https://learningapps.org/index.php?s=f%C5%B1szern%C3%B6v%C3%A9nyek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=815
http://galagonya.com/
http://egeszsegsuli.ewk.hu/fekete-szeder/
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Menta: http://www.fuszerkert.hu/fuszernovenyek/menta/ 

Az osztályban (vagy megfelelő időjárás és lehetőség esetén az iskolakertben) fűszer-

sarkot készíthetünk, fűszernövényeket ültetve. 

************************************************************************** 

IV/3. Hogyan lesz a búzából kenyér? 

A lecke a haszonnövények közül a gabonafélékkel, s ezek felhasználásával foglalkozik. 

A búza, kukorica, rozs, árpa megnevezésén túl a különféle finomságú őrleményekkel 

ismerkedünk meg. 

A lecke bemutatja a gabona betakarítását, az aratást és a kenyérsütés folyamatát. 

A piacokon, bioboltokban kimérve kaphatunk gabonát. Kövek segítségével, vagy ha van 

rá mód, akár kézimalommal is összetörhetjük. Ha a környékünkön van malom, kenyérgyár, 

pékség, megfigyelhetjük a munkát. 

A gabonaőrlemények felismerését játékos formában végezhetjük. 

Ha egy mód van rá, dagasszunk, süssünk kenyeret vagy péksüteményt. Ha az iskolában 

nem valósítható meg, családnál vagy nyári táborban, erdei iskolában tegyük azt meg! 

Tájházakban, skanzenekben is találkozhatunk a kenyérsütés eszközeivel, sok helyen szí-

vesen tartanak foglalkozást is a gyerekeknek. 

Kézműves foglalkozáson megismerkedhetünk a levágott gabona szárával, a szalmával. 

Egyszerű díszeket, játékokat készíthetünk belőle. 

A jól ismert gyermekdal („A part alatt”) eléneklésekor felidézhetjük, milyen folyamatok 

során lesz a búzából kenyér. A munkafüzet 30/1. feladatában ezeket a tevékenységeket állítjuk 

sorrendbe. 

Számos szólásunk, közmondásunk kapcsolódik a kenyérhez. Ezek magyarázatát kéri a 

Mf. 30/2. feladat. 

A Mf. 31/3. feladatának eszközei közül jó néhány még otthon vagy a helyi tájházban, 

skanzenben fellelhető. Nevezzük meg azokat! 

A keresztrejtvény megoldása: 1. szántóföld, 2. augusztus, 3. kalács, 4. liszt, 5. kemence, 

6. malom; Megfejtés: szalma. 

Kiegészítő anyag: 

 Mesék búzáról, aratásról, kenyérről:  

http://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-buzarol-aratasrol-kenyerrol/ 

Rövid animáció az Okosdoboz oldalon:  

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=13 

************************************************************************** 

http://www.fuszerkert.hu/fuszernovenyek/menta/
http://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-buzarol-aratasrol-kenyerrol/
http://www.okosdoboz.hu/video?id=13
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V. fejezet – Állatok körülöttünk 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A vadon élő állatok, ezen belül a fehér gólya, nagy kócsag, kárász, csuka; és a háziállatok, ezen 

belül a szürke marha, mangalica, racka juh, házi méh, kutya, macska, házityúk, házikacsa főbb 

jellemzői. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Magyar nyelv és irodalom: irodalmi alkotásokban (regények, mesék, versek) megjelenő álla-

tok, találós kérdések. 

Vizuális kultúra: állatok ábrázolása. 

Ének-zene: állatokkal kapcsolatos énekek. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 óra 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Háziállatok, vadon élő állatok megkülönböztetése, emlősök, madarak, halak, rovarok fő jel-

lemzői. 2. osztályos tananyagrészek. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A lehetőségek függvényében saját élőhelyükön vagy állatkertben, vadasparkban stb. ismer-

kedjünk az állatokkal! Tanulmányi kirándulásainkat úgy is tervezhetjük, hogy a téma feldolgo-

zását segítse. Támaszkodhatunk korábbi évek élményeire (fényképfelvételekkel előhívva az 

emlékeket). 
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Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Állatkerti, vadasparki látogatás, helyi madártani egyesület megkeresése, részvétel madármeg-

figyelésen, madárgyűrűzésen, séta tanösvényen, vizes élőhelyen – a lehetőségek függvényé-

ben. OMÉK látogatása, bemutatóhelyek felkeresése. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag, inter-

neten található képek, filmek. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A társadalmi szolidaritás erősítése alapvetően az élővilág védelme, változatosságának megőr-

zése kapcsán kell, hogy megtörténjen. Rá kell mutatnunk arra, hogy az emberiség (a társada-

lom) nem maradhat fenn, ha nem vigyázunk a minket körülvevő természetre, az élővilágra, a 

körülöttünk élő állatok faj- és fajtagazdagságára. Óvnunk, védenünk kell ezt, mert saját fenn-

maradásunk függ tőle. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az állatok testfelépítése és életmódjának 

összefüggései, csoportosításuk élőhely szerint. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az 

életközösségek kapcsolatainak bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott 

szempontsor szerint. Az ember és az állatok kapcsolatának felismertetése. Felelős viselkedés 

kialakítása. A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember–termé-

szet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati tudás érté-

kelése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Vadon élő állatok felismerése, élet-

módjuk ismerete. Hazai vadon élő állatok: kárász, csuka, nagy (nemes) kócsag, fehér gólya.  

Leggyakoribb háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok felismerése. Haszon-

állatok: mézelő méh, szürke marha, mangalica, racka. Háziállatok (kutya, macska), haszonálla-

tok (tyúk, kacsa). Miért fontos a természetvédelem? 

Ismeretek: Vadon élő állatok: kárász, csuka, nagy (nemes) kócsag, fehér gólya. Haszon-

állatok: mézelő méh, szürke marha, mangalica, racka. Háziállatok (kutya, macska), haszonálla-

tok (tyúk, kacsa).  

Fejlesztési követelmények: Példaállatok csoportosítása a tanult csoportok szerint (há-

ziállat, haszonállat, vadon élő állat, házi kedvenc, hobbiállat fogalma, mesterséges és termé-

szetes élőhely, illetve ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök). 
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Példák keresése arra, hogyan védhetjük meg a vadon élő állatokat, ill. hogyan tartha-

tunk haszonállatokat. 

A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. 

Kulcsfogalmak: Fenntarthatóság, életközösség, életciklus 

************************************************************************** 

V/1. Vadon élő állatok 

A tanóra eleji motivációhoz énekeket, verseket, találós kérdéseket, kirakókat keressünk! 

Játéklehetőség: A tanító állításokat mond az állatokról. A legnehezebb állítással kezdi, 

s kb. a 6. mondat már majdnem egyértelművé teszi, melyik állatról beszél. A gyerekek – ha 

sejtik, melyik állatról van szó – az orruk hegyére teszik a kezüket. Ha a következő mondatnál 

elbizonytalanodnak, akkor büntetlenül elveszik a kezüket az orrukról. Az állítások végén több-

nyire már mindenki tudja, melyik állatról volt szó. Egyszerre mondhatják a megoldást. Két-

három állat után már a gyerekek (kis csoportban) írhatnak a tanult állatokról állításokat, ami-

ket ők olvasnak fel a többieknek (Cornell: Orr c. játéka nyomán). 

Figyeljünk arra, hogy emlőst, madarat, halat, rovart stb. is adjunk feladványként! 

A munkafüzet 32/1. feladatában 1-1 állatot írjunk példaként az emlősökre, madarakra, 

rovarokra, halakra! 

A tankönyv 30. oldalának 1. és 2. feladatában a fehér gólya, valamint a nagy kócsag 

szerepel. Fészekkamerák felvételeit, az interneten található képeket, filmeket, irodalmi rész-

leteket hívjunk segítségül (Fekete István: Kele) a madarak tulajdonságainak bemutatásához. 

http://www.golya.mme.hu/index.php?p=webcam 

A munkafüzet 32. oldalán lévő 2. és 3. feladat megoldásához segítség… 

 a fehér gólyáról: http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic 

 a nagy kócsagról: http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb 

A tankönyv és az internet információiból a gyerekek keressék ki a helyes válaszokat! 

A tankönyv 31/3. feladatában a vándormadarakról olvashatunk. Idézzük fel, amit a tá-

jékozódásról tanultunk! A téma kapcsán beszélhetünk a különböző éghajlatú földrajzi helyek-

ről. 

A gyerekek számára ismerős lehet Nils Holgersson története, tehát a meséből vagy a 

filmfeldolgozásából is hozhatunk részleteket. Ha módunk van rá, szabadidőben megtekinthet-

jük a Vándormadarak című filmet. 

Kiegészítő anyagok: 

 A tanári felkészülést segítheti:  

http://www.ng.hu/Tudomany/2015/08/12/Koltozo-madarak-nyomaban 

http://www.golya.mme.hu/index.php?p=webcam
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-ciccic
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-egralb
http://www.ng.hu/Tudomany/2015/08/12/Koltozo-madarak-nyomaban
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 Érdekességként a V alakban történő repülés előnyeiről beszélhetünk: 

https://ipon.hu/hir/a_madarak_es_a_v_alakban_repules/28363 

 Jeladós madarak: http://www.satellitetracking.eu/inds/showtable 

A Magyar Madártani Egyesület honlapja jó kiindulópont: http://www.mme.hu/ 

Hívjuk fel a figyelmet a helyes, felelős madáretetésre: 

http://www.mme.hu/teli_madaretetes 

Ha lehetőség van rá, helyezzünk ki madáretetőt, és gondoskodjanak a gyerekek a ma-

darakról! 

A tankönyv 31/4. feladatában a kárászt és a csukát mutatjuk be. A munkafüzet 33/5. 

és 6. feladata kapcsolódik a halak témájához. 

Ajánlott a Vad Magyarország – A vizek birodalma című film (vagy részleteinek) megte-

kintése: https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4 

Játéklehetőség: „Füllentő” leírása: Kis csoportban, társaiddal írj állításokat a két halról! 

Négy igaz és egy hamis állítás legyen! Olvassátok fel a többieknek az állításokat! Adott jelre 

mindenki mutassa az ujján, hányadik állítás volt a hamis! Tegyétek igazzá a hamis állítást is! 

A munkafüzet 33/7. feladatának megoldása: első sorban: béka (nem hal), második sor-

ban: nagy fakopáncs (áttelel), harmadik sorban: a házi sertés (nem vadon élő). 

************************************************************************** 

V/2. Háziállatok – Haszonállatok 

A tanóra eleji ráhangolódás rejtvények, puzzle-k, találós kérdések formájában is történhet. A 

tankönyv 32. oldalának két képe, illetve az 1. feladat kérdései segítenek feleleveníteni a ko-

rábban tanultakat, így a háziállat, haszonállat, házi kedvenc, hobbiállat, mesterséges és ter-

mészetes élőhely fogalmát. A munkafüzet 34/1. feladata kapcsolódik az ismétléshez. 

A gyerekeknek saját élményeik is lehetnek háziállatok, illetve házi kedvencek, hobbiál-

latok gondozásáról – hallgassuk meg ezeket! 

A Tankocka oldalon „háziállat” keresőszóval számos tankockát találunk, melyek a cso-

portosítást gyakoroltatják: https://learningapps.org/index.php?s=h%C3%A1zi%C3%A1llat 

Játszhatunk állathang-felismerést – az alábbi oldalon számos állathangfelvételt talá-

lunk: http://momoradio.hu/haz-koruli-allatok-hangjai/ 

A tankönyv 32/2. feladatában őshonos állataink közül a szürke marha, mangalica, racka 

juh bemutatása történik. Részletesebben tájékozódhatunk róluk: 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_595 

Ha tehetjük, látogassunk el az osztállyal olyan helyre, ahol ezeket az állatokat valóban 

megfigyelhetjük! 

https://ipon.hu/hir/a_madarak_es_a_v_alakban_repules/28363
http://www.satellitetracking.eu/inds/showtable
http://www.mme.hu/
http://www.mme.hu/teli_madaretetes
https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4
https://learningapps.org/index.php?s=h%C3%A1zi%C3%A1llat
http://momoradio.hu/haz-koruli-allatok-hangjai/
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_595
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A munkafüzet 34/2. feladatának megoldásakor feleleveníthetjük azt is, hogyan nevez-

zük az egyes háziállatok esetében az anyaállatot, apaállatot, utódot, csoportjukat, illetve a 

pásztort. 

A tankönyv 3. és 4. feladatában a házi méhekkel és a méhészkedéssel foglalkozunk. Ha 

tehetjük, hívjunk el vagy látogassunk meg méhészt, ismerkedjünk meg munkájával! 

2017-ben Európai Mézes Reggeli Program elindult, ebbe bekapcsolódva sok informá-

cióval, élménnyel gyarapodhatnak a gyerekek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az 

eseményhez számos anyagot készített, osztott meg, melyek elérhetőek itt: 

http://www.omme.hu/?p=9778 Ezen az oldalon található a „Mézes reggeli” teljes 

programcsomagja is, melyet tanórán mi is felhasználhatunk (kvíz, foglalkoztató feladatok, ujj-

báb stb.). 

Nézzük meg a Méhek útján c. rövidfilmet: 

https://www.youtube.com/watch?v=hmr47dBdYvg  

vagy Hogyan készül a méz? https://www.youtube.com/watch?v=jen9ngfY_tk 

A munkafüzet 35/4., 5. és 6. feladatai kapcsolódnak a méhekhez, a mézhez. A 6. feladat 

kapcsán a szóláshoz köthető szituációt eljátszathatjuk. Találjanak ki a gyerekek egy hozzá illő 

történetet, játsszák el, szőjék bele a szólást! 

A munkafüzet 35/3. feladatában szókereső betűrácsban öt kutyafajta nevét találjuk (komon-

dor, mudi, kuvasz, pumi, puli). Az alábbi oldalakon sok érdekességet találhatunk még róluk: 

 http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/magyar-allatfajtak/kutya/ 

 https://www.agroinform.hu/allattenyesztes/oshonos-allataink-magyar-

pasztorkutyak-14842 

Érdekességként a YouTube csatornán kereshetünk terelőkutya-versenyt is, ahol meg-

figyelhetjük ezeknek az állatoknak az ügyességét. 

************************************************************************** 

V/3. Háziállatok, haszonállatok a házban, kertben 

A tankönyv 34. oldalán két emlősállatot: a kutyát (1. feladat) és a házi macskát (2. feladat), 

míg a 35. oldalon két madarat: a házityúkot (3. feladat) és a házikacsát (4. feladat) mutatjuk 

be részletesebben. 

Ennek kapcsán elmélyíthetjük a háziállat, haszonállat, házi kedvenc fogalmát, valamint 

átismételhetjük az emlősök és madarak jellemzőit. Az ismétlést a munkafüzet 36/1., valamint 

a 37/5. feladatában foglalhatjuk össze. 

A tanórát kezdhetjük rejtvényekkel (keresztrejtvény, szókereső vagy képkirakó), me-

lyeket csoportokban fejthetnek meg a tanulók, így a tanóra négy bemutatandó állatának ké-

pével, nevével ismerkedhetnek meg. 

http://www.omme.hu/?p=9778
https://www.youtube.com/watch?v=hmr47dBdYvg
https://www.youtube.com/watch?v=jen9ngfY_tk
http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/magyar-allatfajtak/kutya/
https://www.agroinform.hu/allattenyesztes/oshonos-allataink-magyar-pasztorkutyak-14842
https://www.agroinform.hu/allattenyesztes/oshonos-allataink-magyar-pasztorkutyak-14842
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Készülhetnek előre tablóval, kiselőadással, vagy ha lehetőség van rá, ezeket az állato-

kat figyeljük meg! Bizonyára több tanulónak van kutyája, macskája, kérjük, hogy mutassák be 

azokat! A munkafüzet 36/2., 3. és 4. feladatában rögzíthetjük a tudnivalókat. 

A házityúk és házikacsa jellemzőit a munkafüzet 37. oldalának kapcsolódó feladataiban 

írhatjuk le, míg a 9. feladat alkalmas a tanult fogalmak rendszerezésére, átismétlésére. 

Ha van rá mód, ezekkel az állatokkal ne csak képeken keresztül ismerkedjünk! Ha olyan 

településen lakunk, ahol vannak baromfiudvarok, használjuk ki a lehetőséget! Ha erre nincs 

mód, akkor állatkerti séta során, vagy nyári táborok, erdei iskolák talán alkalmat adnak rá. 

Kiegészítő anyagok az Okosdoboz oldalon: 

 Barátunk, a kutya: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1158 

 A házityúk: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1162 

Érdekességek: 

 A házimacskáról: http://www.termeszettar.hu/anyagok/macska/cat.htm 

 A házityúkról: http://www.termeszettar.hu/anyagok/gallusgallus/gallusgallus.htm 

************************************************************************** 

VI. fejezet – Takarékoskodj az energiával! 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A fejezet célja a gyerekek megismertetése a különféle energiaforrásokkal, a megújuló és nem 

megújuló energiával. Fontos a környezettudatos, energiatakarékos magatartás erősítése, a tu-

datos vásárlás alapelveivel való megismerkedés. A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása, a hul-

ladék csökkentésére való törekvés. A papírgyártással, feldolgozással, újrafeldolgozással való 

megismerkedés. 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1158
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1162
http://www.termeszettar.hu/anyagok/macska/cat.htm
http://www.termeszettar.hu/anyagok/gallusgallus/gallusgallus.htm
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A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet nyitóleckéjében az energiával, a megújuló és nem megújuló energiaforrásainkkal 

való megismerkedés vezet rá az energiatakarékosság, takarékosság, tudatos magatartás és vá-

sárlás alapelveire. Ennek egy területét, a papírfeldolgozást és -felhasználást gyakorlati tevé-

kenységeken keresztül ismerjük meg részletesebben. 

Vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat: papírfajták, papír nyírása, tépése, pa-

pírmerítés, papírtárgyak készítése, gyártási folyamatok, műveletek különféle papírfajtákkal 

(ragasztás, kasírozás, kollázs), papírmasé. 

Erkölcstan: az egyéni felelősség kérdése. 

Matematika: halmazok. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 + 1 összefoglaló óra. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni:  

A gyerekek 1. és 2. osztályban tanultak a hulladékról, szelektív hulladékgyűjtésről, környezet-

védelemről, életfeltételekről. Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A tankönyvi, munkafüzeti feladatok megbeszélése, megoldása mellett gyakorlati tevékenysé-

gek (más tantárgyakkal koncentrációban): papírmerítés, papírmunkák, illetve a szelektív hul-

ladékgyűjtés megvalósítása az osztályteremben/iskolában. Az összefoglaló órán játékos fel-

adatok csoportban. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Kapcsolódás adománygyűjtő akciókhoz (pl. „cipősdoboz” adományakció), szelektív hulladék-

gyűjtés kisebb és nagyobb közösségben, a helyi szelektívgyűjtési szokások megismerése/hul-

ladékudvar. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű rejtvények, a szelektív hulladékgyűjtéssel, tuda-

tos vásárlással, energiatakarékossággal foglalkozó szervezetek honlapjain található tájékoz-

tató anyagok, játékok. 
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A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

Ahogy a víz védelme is közös és elodázhatatlan feladatunk, úgy az energiával való takarékos-

ság is. Ne csak beszéljünk róla, hanem közösen fogalmazzunk meg és minden nap kövessünk 

néhány olyan egyszerű szabályt, amelyekhez a gyerekek is igazodni tudnak. Ebben a tanítónak 

is óriási szerepe, felelőssége van! Az ő mintája lesz követendő példa, a gyerekek sokszor a 

családjuk felé is közvetítik az információkat, segítenek a helyes szokások kialakításában (pl. 

szelektív hulladékgyűjtés). 

Energiaforrásaink nem állnak korlátlanul a rendelkezésünkre, s tudatában kell lennünk 

annak is, hogy mindenki egy közös otthont, a Földet szennyezi, ha szemetet termel! 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az anyag, energia, információ szempont-

jából az energiatakarékos magatartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az 

ipari folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a sze-

lektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A tanult ismeretek rendszerezése játékosan. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Szemét és hulladék megkülönbözte-

tése, a hulladékok szelektív válogatása. Tudatos vásárlás, környezettudatosság. Az energia, 

megújuló és meg nem újuló energiaforrások megkülönböztetése. Takarékoskodás energiával, 

papírral.  

Fogyasztanak-e áramot az elektromos berendezések, ha készenléti üzemmódban van-

nak? 

Mi a különbség a hagyományos és az energiatakarékos izzók között?  

Mire jó a papír? Készíthetünk-e otthon is papírt? Hogyan készül a papír? 

Ismeretek: A Nap mint energiaforrás. A napsugárzás hatása az élővilágra. A hőátadás. 

A háztartási készülékek energiafelhasználása, működése. Az elektromos készülékek 

energiatakarékos üzemeltetése.  

Példák a megújuló és nem megújuló energiaforrásokra. 

Példák a papír, műanyag, fém újrahasznosítására. A komposztáló használata. 

A szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás fontosságának ismerete. 

A papír szerepe mindennapi életünkben. 

A papírgyártás: az ipari gyártás vázlata (a termék előállítása: nyersanyag, termék, kész-

termék, hulladék, a papírgyártás vízigényes folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások újrahasznosított papírból. 

A papír mint csomagolóanyag. Egyéb csomagolóanyagok. 

Fejlesztési követelmények: Megfigyelések, vizsgálatok a hő terjedésével kapcsolatosan.  

A megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése konkrét példák alap-

ján. 

Egy épület energiatakarékos és hatékony szigetelési technikáinak ismerete. 
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A szelektív gyűjtés és a tudatos fogyasztói magatartás szerepének felismerése az újra-

hasznosítás kapcsán, az újrahasznosításra gyűjtött példák alapján. 

Különböző papírfajták vizsgálata megadott szempontok alapján. Példák gyűjtése a pa-

pír felhasználására. A gyűjtött példák alapján az egy hét alatt felhasznált papír mennyiségének 

mérése.  

Ismerkedés a papír történetével, merített papír készítése.  

A papírgyártás és papírkészítés példáján a házi és ipari előállítás különbségeinek meg-

figyelése.  

Az egyes csomagolóanyagok összehasonlítása különböző szempontok szerint (esztéti-

kus, gazdaságos, környezetkímélő, energiatakarékos, újrahasznosítható, eldobó, pazarló). 

A tanult ismeretek feldolgozása, ismétlése. 

Kulcsfogalmak: Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. 

************************************************************************** 

VI/1. Az energia felhasználása 

Az „energia” fogalma a gyerekek számára igen elvont, nehezen meghatározható. Definiálnunk 

semmiképp sem kell, nem szabad, de játékos formában közelebb kell hoznunk. 

Ebben segíthetnek az alábbi oldalak, ötletek, kísérletek: 

 http://www.energiakaland.hu/ 

 http://www.energiakaland.hu/energiavaros/tanariszoba/kiserletek 

 http://mkne.hu/iz_irasok/energia.pdf 

 http://oko-centrum.hu/gyerekeknek 

 http://ofi.hu/energia-kicsiben-nagyban-az-energia-klub-oktatasi-segedanyagai 

 https://energiaklub.hu/tudastar?type=tutorial 

Fontos annak megértetése (a tankönyv 36. oldalának feladatain, képsorain keresztül), hogy a 

tárgyak működéséhez, az élőlények (ember, állatok, növények) életben maradásához energi-

ára van szükség. 

A tankönyv 36/1. feladata kapcsán az élőlények energiaszükségletéről beszélgetünk. A 

növekedéshez, fejlődéshez, mozgáshoz szükséges energia megnevezésekor támaszkodhatunk 

az életfeltételek tanult elemeire. 

A tárgyak, eszközök működtetéséhez másfajta energia kell. Beszéljük meg (ebben segít 

a munkafüzet 38/1. és 2. feladata), hogy vagy emberi (izom)erő vagy egyéb energiaforrások 

szükségesek ehhez. 

Kiegészítő anyag: 

 https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/o-meni/energetika/az-energia-

fogalma-es-jelentosege-energiaforrasok-a-napenergia/ 

http://www.energiakaland.hu/
http://www.energiakaland.hu/energiavaros/tanariszoba/kiserletek
http://mkne.hu/iz_irasok/energia.pdf
http://oko-centrum.hu/gyerekeknek
http://ofi.hu/energia-kicsiben-nagyban-az-energia-klub-oktatasi-segedanyagai
https://energiaklub.hu/tudastar?type=tutorial
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/o-meni/energetika/az-energia-fogalma-es-jelentosege-energiaforrasok-a-napenergia/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/o-meni/energetika/az-energia-fogalma-es-jelentosege-energiaforrasok-a-napenergia/
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A tankönyv 36/3. és a munkafüzet 38/3. feladata a megújuló és a nem megújuló energiaforrá-

sokat nevezi meg, csoportosítja. 

A tankönyv 37/4. feladatában az ábra alapos megfigyelése, értelmezése segít megfo-

galmazni, hogyan pazaroljuk az energiát – illetve milyen módon takarékoskodhatunk vele. 

Fontos annak megbeszélése, hogy a gyerekek saját maguk miként tudnak takarékoskodni, s 

miért nem szabad pazarolni az energiát. Érdemes szűkebb térben (osztályterem) kezdeni a 

megfigyelést. Olyan célokat kell megfogalmazni, kitűzni, melyekre folyamatosan figyelhetünk, 

nemcsak egy tanóra alatt, hanem hosszú távon is. 

A munkafüzet 39/4. feladata kapcsán fogalmaztassuk meg (rajzoljuk le), hogyan lehet 

megakadályozni a pazarlást! 

A tankönyv 70–71. oldalán található ábra segítségével a felelős, környezettudatos ma-

gatartásról, az energiatakarékosság lehetséges módjairól beszélgethetünk. 

Az elektromos eszközök használata nemcsak az energiafelhasználás, hanem a baleset-

veszély miatt is odafigyelést igényel. A balesetforrásokról, a betartandó szabályokról szól a 

tankönyv 37/5. feladata, valamint a munkafüzet 39/6. feladata. 

************************************************************************** 

VI/2. Kidobni vagy különválogatni? 

A lecke az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát tudatosítja. Fontos annak 

megbeszélése, hogy az első teendőnk és döntésünk a témában: csak a valóban szükséges dol-

gokat vásároljuk meg, és az sem mindegy, hogy azt hol, milyen formában tesszük. Amit lehet, 

javítsunk, javíttassunk meg! 

Ennek átgondolásában a tudatos vásárlók 12 pontja segít: 

 http://tudatosvasarlo.hu/regi12pont 

 http://tudatosvasarlo.hu/12pont 

Egyéb letölthető, a tanórán használható anyagok: 

http://tudatosvasarlo.hu/termekek/kiadvany 

A fogyasztói társadalom vásárlásra, a korábbi termékek lecserélésére ösztönöz. Ezt fé-

kezhetjük, ha körültekintően vásárolunk, ha a választott termékek környezetbarátak, törek-

szünk azok megjavítására, javíttatására, s a kikerülhetetlenül keletkező hulladékot szelektíven 

gyűjtjük. 

A hulladék nem egyenlő a szeméttel! 

Szemét: „Olyan haszontalanná vált anyagok, amelyeket tulajdonosa nem tud vagy nem 

akar tovább használni. A szemét (mint anyag) kikerül a gazdaság körforgásából és vegyesen 

kerül tárolásra, lerakásra…” 

http://tudatosvasarlo.hu/regi12pont
http://tudatosvasarlo.hu/12pont
http://tudatosvasarlo.hu/termekek/kiadvany
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Hulladék: „Azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipari terület, me-

zőgazdaság stb.) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve 

másodlagos nyersanyagként még hasznosíthatók.” 

Kiegészítő anyagok, érdekességek: 

 http://hulladekboltermek.hu/ 

 Kapcsolódó játékok: http://diak.hulladekboltermek.hu/jatek/ 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kreativ_anyagok/kepregeny/ 

 Hasznos, a tanításhoz felhasználható anyagok: http://okopack.hu/hu 

http://hulladek.eu/oktatas/kiadvanyok 

 A hulladékpiramisról: 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/ 

Szelektív hulladékgyűjtő edényekkel már minden településen találkozhatnak a gyerekek, az 

iskolában vagy környékén is megtalálhatók. Ajánljuk, hogy a tanórán játékos formában is vá-

logassák ki a gyerekek a hulladékokat. Beszéljük meg, hogy mi a különbség a szemét és a hul-

ladék között, miért fontos az újrahasznosítás! A gyerekek sokszor még nehezen tudják meg-

különböztetni és megnevezni az egyes anyagfajtákat. Ha erre mód van, létrehozhatunk saját 

komposztáló sarkot is. Szakmai anyagot, érdekességeket, játékokat a témában az alábbi olda-

lakon találunk: http://www.humusz.hu/komp/jatekok 

Célunk a helyes, felelős magatartás kialakítása, annak megértetése, hogy a vásárlási 

szokások (pl. egy műanyag flakonos csomagolás választása) milyen módon befolyásolhatják 

Földünk jövőjét. Ha nem is mindig kikerülhetőek a lassan vagy soha le nem bomló csomagolású 

anyagok, de szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség. 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=263&select_osztaly_search=3-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-

temakor 

Kiegészítő anyagok: 

 Rengeteg információ található a http://szelektalok.hu/oldalon, ezen belül is kimondot-

tan gyerekeknek szóló oktatójáték: http://szelektalok.hu/kukaland/ 

 Egy nagyon hasznos oldal (A Zöld Matek oldal célja, hogy az óvodás és általános iskolás 

gyermekeknek olyan feladatokat kínáljon, amelyek témájukban a környezettudatos 

magatartáshoz és a fenntartható fejlődéshez vezető életmód apró lépéseiről szólnak): 

http://zoldmatek.hu/ 

 Ezen belül is az alsó tagozatosoknak szóló feladatok: http://zoldmatek.hu/jatekos-

tanulas/kicsiknek/ 

http://hulladekboltermek.hu/
http://diak.hulladekboltermek.hu/jatek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kreativ_anyagok/kepregeny/
http://okopack.hu/hu
http://hulladek.eu/oktatas/kiadvanyok
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/
http://www.humusz.hu/komp/jatekok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=263&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=263&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=263&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://szelektalok.hu/
http://szelektalok.hu/kukaland/
http://zoldmatek.hu/
http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/kicsiknek/
http://zoldmatek.hu/jatekos-tanulas/kicsiknek/


FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

69 
 

 Gyerekkönyvek a környezet védelméről: 

 http://zoldmatek.hu/30-gyerekkonyv-a-nyari-szunetre-kornyezetunk-vedelmerol/ 

 10 mesefilm, melyből tanulhatunk környezetünk védelméről: 

 http://zoldmatek.hu/10-mesefilm-amibol-tanulhatunk-kornyezetunk-vedelmerol/ 

 Sok információt, ötletet, további linkeket, módszertani útmutatót tartalmazó oldal: 

http://www.aprolepes.hu/hulladekcsokkento 

 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

 Környezetvédelem: https://learningapps.org/2291889 

 Hulladékválogató: https://learningapps.org/3472931 

 A Föld napjától a Víz napjáig – gyűjtemény: https://learningapps.org/3459799 

 Hogyan gyűjtünk szelektíven: https://learningapps.org/2290936 

A tankönyv 38/ 2. és 3., valamint a 39/4. feladatában a szelektív gyűjtés, szétválogatás, újra-

hasznosítás témáját járjuk körül. 

A munkafüzet 40/1. és 2. feladata a környezettudatosságról, a tudatos vásárlásról szól. 

A 2. feladatban a helytelen viselkedés esetén kérjünk indoklást! 

A 3. feladat megoldásakor hangsúlyozzuk, hogy ajándékozni csak ép, mások számára is 

használható játékot, ruhát, használati cikket, élelmiszert illik. Az adomány nem lehet értékte-

len, rossz, használhatatlan dolog. Ha lehetőség van rá, kapcsolódjunk be karácsonyi 

„cipősdoboz” akcióba, egyéb adománygyűjtésbe! 

Kiscsoportos munkára javaslat egész év folyamán vagy időszakosan: 

 Feleslegesen vásárolt iskolai holmik összeírása 

 Megjavított otthoni és iskolai tárgyak listája 

 Tudatos vásárlók 12 pontjának betartása 

 Hosszú életúttal rendelkező tárgyak (életút bemutatása) 

 Poszterkészítés a témában  

Kiegészítő anyag: 

 Kuka Manó történetei, egyéb segédanyagok az Öko-Pannontól: 

http://www.okopannon.hu/oktatas_szemleletformalas/oktatoanyagok/ 

A Tk. 39/5. feladata, azaz a komposztálás témájához javasoljuk: 

Az osztályterembe szerezzünk be egy fedeles kis vödröt, amibe a lebomló anyagokat gyűjtjük 

(komposzt), egy dobozt, amibe a felhasznált papírlapokat, s egy zsákot, amibe a műanyag ke-

rül! A szemetesvödörben ily módon alig lesz valami... Ha van rá mód, az udvaron a felsős diá-

kok segítségével a gyerekek készíthetnek komposztálót. Ebbe hordják ki a kis vödörben gyűj-

tögetett, lebomló hulladékot. 

http://zoldmatek.hu/30-gyerekkonyv-a-nyari-szunetre-kornyezetunk-vedelmerol/
http://zoldmatek.hu/10-mesefilm-amibol-tanulhatunk-kornyezetunk-vedelmerol/
http://www.aprolepes.hu/hulladekcsokkento
https://learningapps.org/2291889
https://learningapps.org/3472931
https://learningapps.org/3459799
https://learningapps.org/2290936
http://www.okopannon.hu/oktatas_szemleletformalas/oktatoanyagok/
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Kérdések a gyűjtés megkezdése előtt: Mi hová kerülhet? Pl. ceruzaforgács, almacsutka, tejes 

pohár, papírnyesedék... 

Kísérlet: 

A gyerekek egy befőttes üvegbe tegyenek földet, rá falevelet, tojáshéjat, vasszöget, fóliát, mű-

anyag gombot stb.! Néha öntözzék stb.! Mikor, mi bomlik le? Ennek követése a feladat. Ellen-

őrzés kb. havonta, lista készítése a tapasztalatokról. 

 

A munkafüzet 41/4. és 5. feladata kapcsolódik a fenti témához. 

További ötletek, játékok, módszertani útmutatók: 

 http://www.zoldtomb.hu/modszertan/ajanlott_modszertan_hulladek/171/komposz-

tos_otletek_gyerekeknek_csaladoknak 

 http://www.gyerekkertesz.hu/komposztalj/ 

 http://www.lurkovilag.hu/files/komposzt.pdf 

A tankönyv 39/6. feladata a veszélyes hulladékokról szól.  

Elemgyűjtő sok iskolában található, a gyerekek több helyen (gyógyszertárakban, hulla-

dékgyűjtő udvarokban stb.) találkozhatnak a veszélyes hulladékok gyűjtésével. 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon a veszélyes anyagokról: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anya-

gok-korulottunk 

*********************************************************************** 

VI/3. A papír 

A lecke a papír történetéről (bevezetés), az előállításáról (tankönyv 41/2. és munkafüzet 

42/2.), a különféle papírfajtákról, azok tulajdonságairól és felhasználási lehetőségeiről (tan-

könyv 40/1. és munkafüzet 42/1.), a papírral való takarékosságról és az újrahasznosításáról 

szól (Tk. 41/3.,4.,5. és a munkafüzet 43. oldalának feladatai).  

Kiegészítő anyagok: 

 http://kozepsuli.hu/hogyan-lesz-fabol-papir/ 

 http://www.aprolepes.hu/hulladekcsokkento/hulladekmegelzes/papir 

 http://www.hulladek-suli.hu/htan/papir.htm#1 

 http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/ 

 https://ofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/a_papir_utja_1szmelleklet.ppt 

Papírral a tanulók az iskolai év minden napján találkoznak. A tanító feladata, hogy kezdettől a 

takarékosságra, környezettudatos magatartásra nevelje a gyerekeket. Azaz feleslegesen ne 

http://www.zoldtomb.hu/modszertan/ajanlott_modszertan_hulladek/171/komposztos_otletek_gyerekeknek_csaladoknak
http://www.zoldtomb.hu/modszertan/ajanlott_modszertan_hulladek/171/komposztos_otletek_gyerekeknek_csaladoknak
http://www.gyerekkertesz.hu/komposztalj/
http://www.lurkovilag.hu/files/komposzt.pdf
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=136&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=anyagok-korulottunk
http://kozepsuli.hu/hogyan-lesz-fabol-papir/
http://www.aprolepes.hu/hulladekcsokkento/hulladekmegelzes/papir
http://www.hulladek-suli.hu/htan/papir.htm#1
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/
https://ofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/a_papir_utja_1szmelleklet.ppt
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pazarolják a papírt – és a nevelői minta is ezt erősítse! A papírt tudjuk külön edénybe, szelek-

tíven gyűjteni – legyen cél, hogy minél kevesebb papír kerüljön kidobásra! 

A különböző papírfajtákkal vizuális kultúra (rajz), illetve technika és életvitel órákon 

folyamatosan ismerkednek a gyerekek. 

A munkafüzet 43/5. feladatának instrukciói alapján technikaórán megvalósítható az 

újrapapír-készítés, farsangra vagy más alkalomra készíthetünk papírmasé tárgyakat. A tevé-

kenységek során a gyerekek tapasztalati úton ismerkednek meg a papír tulajdonságaival, té-

pik, nyírják, ragasztják azt. Az alkotómunka során felhasználhatunk olyan papírokat is, melyek 

a szelektív hulladékgyűjtőbe kerültek. 

Kiegészítő anyagok a papírkészítéshez: 

 http://www.aprolepes.hu/zold-puska/tantargyak/mveszetek/40-papirmerites-otthon 

 http://www.hulladek-suli.hu/feladat/fpapir6.htm 

************************************************************************** 

VI/4. Összefoglalás IV–VI. (csak a munkafüzetben) 

A munkafüzet 44–45. oldala a IV., V., VI. fejezet leckéinek összefoglalásához nyújt segítséget. 

A feladatok egy része megoldható csoportban is, de az önálló feladatmegoldást is javasoljuk. 

Ez esetben a feladatok megbeszélése jó kiindulópont lehet további (csoport)feladatokhoz. 

Az 1. feladatban a növény fejlődésének lépéseit kell sorba rendezni. Ellenőrzéskor ké-

peket állíthatunk párba a fejlődés különböző lépéseivel vagy szórácsban kerestethetjük a leg-

fontosabb kifejezéseket. Az alábbi oldalon egy rövid animáción figyelhetjük meg a csírázás fo-

lyamatát: http://www.sulinet.hu/tlabor/biologia/szoveg/b35.htm 

Illetve: http://kekekszer.blogger.hu/2014/03/11/csirazas-kiserletezz 

Szórács:     Megoldása: 

                  

(forrás: a szerző munkája) 

http://www.aprolepes.hu/zold-puska/tantargyak/mveszetek/40-papirmerites-otthon
http://www.hulladek-suli.hu/feladat/fpapir6.htm
http://www.sulinet.hu/tlabor/biologia/szoveg/b35.htm
http://kekekszer.blogger.hu/2014/03/11/csirazas-kiserletezz
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       A 2. feladat szavai szórácsban:                     Megoldása: 

                  

(forrás: a szerző munkája) 

A munkafüzet 44/3. feladatának ellenőrzéséhez kapcsolódva hasonló feladványok 

megfogalmazását kérhetjük a gyerekektől – a csoportok egymásnak adják fel a rejtvényeket! 

A különböző energiafajtákat ismételjük át a Mf. 45/4. feladatában! Egyúttal a megújuló 

és nem megújuló energiáról, az energiatakarékosságról tanultakat is ismételjük át (6. feladat)! 

A 45/5. feladat első képén a lámpa (elektromos energia szükséges a működéséhez), a 

második képen az íróasztal (nem szükséges a használatához elektromos energia) a kakukkto-

jás. 

A 7. feladatban a szelektív hulladékgyűjtésről tanultakat ismételjük át. Vetélkedőt ké-

szíthetünk, csoportok számára is: a gyerekeknek szét kell válogatniuk a különböző színű hulla-

dékgyűjtőkbe a kapott tárgyakat. 

************************************************************************** 
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VII. fejezet – Légy önmagad! 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok 

különbözőségének elfogadtatása. Példákon keresztül az öröklődés szerepének felismertetése. 

A toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

A fejezet nyitóleckéjében a családi kapcsolatokon, örökségen keresztül jutunk el külső és belső 

tulajdonságainkhoz. A különböző fogyatékkal élők nehézségeit és az életüket könnyítő eszkö-

zöket, valamint a segítségnyújtás módjait tárgyaljuk a második leckében, míg a fejezet 

záróleckéje az egészségmegőrzéshez kapcsolódó helyes testápolási szokások megerősítését 

célozza.  

Vizuális kultúra: emberábrázolás a művészetben; portré és karikatúra. 

Magyar nyelv és irodalom: a jellemzés; hasonlatok, metaforák a szépséggel kapcsolat-

ban, (nép)mesék szereplőinek tulajdonságai. 

Ének-zene: gunyoros népdalok, amelyek egy-egy testi tulajdonságot karikíroznak. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a testápolás módjai, egészséges életmód. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

3 óra. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Testrészek, emberi tulajdonságok, tisztálkodás, egészséges életmód, napirend. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A téma feldolgozása nagy tapintatot és érzékenységet igényel. Ebben segítenek a bőséges 

számban ajánlott érzékenyítő játékok, feladatok. 
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Figyeljünk arra, hogy minden esetben a pozitív példák bemutatására, ezek megerősí-

tésére törekedjünk! 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Lehetőség szerint kapcsolódjunk helyi, országos szervezetekhez, akciókhoz – az elérhetőségek 

a leckék mellett megtalálhatóak. Ha mód van rá, ismerjenek meg a gyerekek fogyatékkal élő 

embereket. Ellátogathatunk a Láthatatlan Kiállításra is. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű és egyéb digitális tananyag, a tisztálkodás eszkö-

zei, a játékok kellékei. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A társadalmi szolidaritást segíti, ha beszélgetünk arról (képekkel is illusztrálhatjuk), hogy a Föl-

dön élő emberek külső tulajdonságai nagyon eltérőek – testalkat, haj- és szemszín, bőrszín stb. 

Különböző játékokban, csoportalkotások során a gyerekek megélhetik, hogy más-más tulaj-

donságaik alapján különféle csoportokba kerülnek, de megfogalmazhatunk olyan tulajdonsá-

gokat, melyek mindenkiben közösek. A belső tulajdonságokra helyezzük a hangsúlyt, szókincs-

gyarapítással törekedjünk ezek megnevezésére! A tanulók váljanak képessé rá, hogy önma-

gukról és egymásról jó tulajdonságokat nevezzenek meg! Próbáljunk ezekből „gyűjteményt” 

létrehozni – érzékeltetni, hogy az osztályközösség így színes, értékes! Kiindulópontunk lehet 

egy család sokszínűsége – az osztályközösségé –, s majd évek múltán jutunk el oda, hogy a 

gyerekek a társadalmi sokszínűséget, egy nagyobb közösség értékeit meg tudják fogalmazni. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Pél-

dákon keresztül az öröklődés szerepének felismertetése. A toleráns és segítőkész magatartás 

megalapozása, erősítése. A család és a családtagok összetartó erejének tudatosítása. 

Az emberi tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Önismeret, a másság elfo-

gadása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Mitől látunk valakit szépnek? Csak a 

szupermodellek lehetnek szépek?  

Ismeretek: Emberábrázolás a művészetben. Szépségideálok. Külső és belső tulajdonsá-

gok. Szerzett és öröklött tulajdonságok ismerete. Önismeret. Az ápolt külső szebbé tesz: a test-
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ápolás módjai (tisztálkodás, haj, körmök, bőr, fogak ápolása). A divat és a testápolás kapcso-

lata. Családi kör megismerése irodalmi műveken keresztül. Az emberi külső és belső tulajdon-

ságok megismerése. Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképesség.  

Fejlesztési követelmények: Példák alapján az öröklött tulajdonság megértése, tulajdon-

ságok csoportosítása. Az emberek közötti különbségek és hasonlóságok megfigyelése.  

Személyes tapasztalat szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők éle-

téről. Fogyatékkal élők elfogadása, segítése. 

A helyes és rendszeres testápolási szokások megismerése, gyakorlása. 

Példák, illusztrációk gyűjtése különböző korok, kultúrák szépségideáljaira. Annak felis-

merése, hogy nem minden szépségideál vagy divat hat előnyösen egészségünkre, egyes szo-

kások pedig kifejezetten egészségkárosítóak (tűsarkú cipők, fűző stb.). Annak felismerése, 

hogy a divat nem mindig az egészséges testápolási szokásokat közvetíti, gyakran felesleges 

vagy káros szokásokat is erőltethet. 

Kulcsfogalmak: Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés.  

************************************************************************** 

VII/1. Ezt kaptad örökül 

A fejezet mindhárom leckéjéhez, tanórai ráhangolódáshoz érzékenyítő játékokat ajánlunk. 

Ezekhez ötleteket találunk például az alábbi oldalakon: 

 https://peldaul.hu/jatektar.html?keres=url&filterKat=4 

 http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tan-

anyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban_ii/71_gyakorla-

tok.html 

 http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tan-

anyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/8_feje-

zet_rzkenyt_foglalkozs_tervezse_sszelltsa_irodalmi_alkots_alapjn.html 

 http://csimota.hu/foglalkozastervek/lenka.pdf 

 http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tan-

anyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/9_feje-

zet_gygypedaggushallgatk_irodalmi_alkotsai_rzkenyt_foglalkozsokhoz.html 

Minták érzékenyítő programokra: 

 http://www.jgypk.hu/mentorhalo/taanyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana

_kisgyermekkoban/10310_a_foglalkozs_kommunikcija_a_nyilvnossg_biztostsnak_leh

etsgei.html 

  

https://peldaul.hu/jatektar.html?keres=url&filterKat=4
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban_ii/71_gyakorlatok.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban_ii/71_gyakorlatok.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban_ii/71_gyakorlatok.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/8_fejezet_rzkenyt_foglalkozs_tervezse_sszelltsa_irodalmi_alkots_alapjn.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/8_fejezet_rzkenyt_foglalkozs_tervezse_sszelltsa_irodalmi_alkots_alapjn.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/8_fejezet_rzkenyt_foglalkozs_tervezse_sszelltsa_irodalmi_alkots_alapjn.html
http://csimota.hu/foglalkozastervek/lenka.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/9_fejezet_gygypedaggushallgatk_irodalmi_alkotsai_rzkenyt_foglalkozsokhoz.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/9_fejezet_gygypedaggushallgatk_irodalmi_alkotsai_rzkenyt_foglalkozsokhoz.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/9_fejezet_gygypedaggushallgatk_irodalmi_alkotsai_rzkenyt_foglalkozsokhoz.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/taanyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkoban/10310_a_foglalkozs_kommunikcija_a_nyilvnossg_biztostsnak_lehetsgei.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/taanyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkoban/10310_a_foglalkozs_kommunikcija_a_nyilvnossg_biztostsnak_lehetsgei.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/taanyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkoban/10310_a_foglalkozs_kommunikcija_a_nyilvnossg_biztostsnak_lehetsgei.html
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Mesegyűjtemény érzékenyítéshez: 

 http://www.jgypk.hu/mentorhalo/taanyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana

_kisgyermekkorban/111_magyar_nyelv_kiadvnyok.html 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák oktatási programcsomag:  

 http://www.kooperativ.hu/szocialiskompetenciak 

Egyéb segédanyagok: 

Azonosság – másság, avagy mindenki másképpen egyforma; Sztereotípiák, előítéletek, diszk-

rimináció; Gyakorlatok, játékok osztályfőnöki órákhoz: 

 http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=172 

 http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173 

 http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=174 

 http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html 

 http://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf 

A tankönyv 42. oldalának feladataiban a családról, családtagokról, rokoni kapcsolatokról, örö-

költ külső és belső tulajdonságaikról beszélgetünk a gyerekekkel. Az órát megelőzően kérhet-

jük, hogy rajzos, nevekkel ellátott családfát készítsenek a tanulók. 

Készíthetünk közösen egy ismert meséhez kapcsolódóan is családfát. A munkafüzet 46. 

oldalának feladatai és a 47/3. feladata kapcsolódik a tankönyvi feladatokhoz. 

Kiegészítő anyag, ötletek a családfához: 

 http://gyereketeto.blogspot.hu/2010/11/csaladfa-projekt.html 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 Névadó:  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=799&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

 Társas kapcsolatok:  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=908&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

 Az alábbi ismerkedős játékok közül is választhatunk: 

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175 

A különböző jellemző belső tulajdonságok megnevezésében segíthet a tankönyv 43. oldalán 

ajánlott A. A. Milne: Micimackó című könyv. A szereplők jellegzetes tulajdonságai könnyen 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/taanyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/111_magyar_nyelv_kiadvnyok.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/taanyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban/111_magyar_nyelv_kiadvnyok.html
http://www.kooperativ.hu/szocialiskompetenciak
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=172
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=174
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf
http://gyereketeto.blogspot.hu/2010/11/csaladfa-projekt.html
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=799&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=799&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=799&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=908&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=908&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=908&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175
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felismerhetőek – emellett azonban a (magyar) népmesék szereplőinek, közös olvasmányélmé-

nyek alakjainak tulajdonságait is összegyűjthetjük. 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=806&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

Készíthetünk tankockát a tulajdonságok csoportosításához, vagy akár szinonimák, így érzel-

mek szinonimáinak megnevezéséhez. Pl.: https://learningapps.org/display?v=phijm3scc16 

A learningapps keresőjébe beírva a „Tulajdonságok csoportosítása állatmesékhez”, il-

letve „Tulajdonságok” kifejezést, számos feladatra találunk. 

A munkafüzet 47/4. feladatában hasonló módon, pozitív és negatív tulajdonságokat 

különböztetünk meg, és az ellentétpárokat keressük. 

A munkafüzet 47/5. feladatában (kapcsolódva az újgenerációs fogalmazás-munkafüzet 

feladatához) jellemző indiánnevet választhatnak maguknak a gyerekek. Kereshetünk mesék-

ből jellegzetes beszélő neveket. 

A munkafüzet 47/6. feladatának rejtvényeihez hasonlókat egymásnak is írjanak a gye-

rekek! 

Játékajánló: Ki vagyok én? (társasjátékként, fejpánttal vagy találós kérdésként) 

************************************************************************** 

VII/2. Ismerj meg, és fogadj el! 

A fejezet első leckéjének elején ajánlott érzékenyítő gyakorlatok, szituációs, drámajátékok al-

kalmasak arra, hogy a különböző (érzékszervi, testi stb.) fogyatékossággal élő embertársainkra 

irányítsák a gyerekek figyelmét. Hallgassuk meg saját élményeiket, tapasztalataikat (család-

ban, ismerősök között fogyatékkal élőkről), fogalmazzák meg, ők miben segíthetik fogyatékkal 

élő társaikat! A munkafüzet 48/3. feladatában lejegyezhetik tapasztalataikat. 

Kiegészítő anyag a Fogyatékos Emberek Világnapjáról:  

 http://fszk.hu/hir/december-3-a-fogyatekos-emberek-vilagnapja/ 

 http://downegyesulet.hu/olvasosarok/tudastar/inspiralo-idezetek/dec-3-a-

fogyatekos-emberek-vilagnapja 

A tankönyv 44/2. feladata kapcsán a látássérült emberekről, az életüket könnyítő eszközökről 

beszélhetünk. A gyerekek gyűjtsenek példákat arra, hol találkoznak Braille-írással (pl. pénz, lift 

kezelőgombjai, gyógyszerek doboza stb.), illetve mi segíti pl. a közlekedésben őket (hangjelzés 

zebráknál, vakvezető kutya, fehér bot)! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=806&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=806&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=806&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
https://learningapps.org/display?v=phijm3scc16
http://fszk.hu/hir/december-3-a-fogyatekos-emberek-vilagnapja/
http://downegyesulet.hu/olvasosarok/tudastar/inspiralo-idezetek/dec-3-a-fogyatekos-emberek-vilagnapja
http://downegyesulet.hu/olvasosarok/tudastar/inspiralo-idezetek/dec-3-a-fogyatekos-emberek-vilagnapja
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A Láthatatlan Kiállítás (https://www.lathatatlan.hu/) megtekintése segíthet az érzéke-

nyítésben. 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (http://www.mvgyosz.hu/) vak-

vezető kutyáival való megismerkedés nagy élményt jelenthet. 

A tankönyv 44/3. feladata a hallássérültekről szól. További információkat kaphatunk: 

 http://www.c3.hu/~sinoszib/sikomm.htm 

 http://ysani.blogspot.hu/p/hogyan-kommunikaljunk-hallasserultekkel.html 

A siketségről és a jelnyelvről: https://sinosz.hu/siketseg-es-jelnyelv/ 

 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=834&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

A tankönyv 45/4. feladatában beszéljük meg, hogy az érzékszerveink védelme érdekében mit 

tehetünk! Értelmezzük az 5. feladat piktogramjait, beszéljük meg, hogyan segíthetünk fogya-

tékkal élő társainknak! (Kapcsolódik hozzá a munkafüzet 48/2. feladata.) Beszéljünk arról, 

hogy ha ezeket a támogatásokat, segítségeket megkapják, teljes értékű életet élhetnek, és sok 

esetben rendkívüli tehetségüket is megmutathatják! 

A munkafüzet 49/4. feladatában halmazábrába rendezzük a fogyatékosok életét meg-

könnyítő eszközöket. Ötleteljenek, rajzoljanak a gyerekek, mit találnának fel, ami szintén köny-

nyíthetne a mindennapok feladatainak megoldásában! 

A tankönyv 45. oldali Érdekesség rovatban veleszületett vagy szerzett fogyatékkal élő 

ismert művészek, tudósok, sportolók közül mutatunk be néhányat. 

A tanulóknak a paralimpiáról kell adatokat gyűjteniük a Mf. 49/5. feladatban. Erről bő-

vebben: http://www.hparalimpia.hu/a-paralimpia-tortenete 

************************************************************************** 

VII/3. Az ápolt külső 

A lecke feldolgozásakor különösen figyelnie kell a tanítónak arra, hogy a különböző családok-

ból érkező, eltérő szokásokkal, lehetőségekkel, anyagi körülmények között elő gyerekek őszin-

tén tudjanak beszélni a témáról. A negatívumok helyett mindig a pozitív, követendő szokások 

erősítésén legyen a hangsúly! 

Mutassuk be, hogy az ápoltság nem függ össze azzal, hogy új, divatos, drága ruházat-

ban van-e valaki! (De legyünk tisztában azzal, hogy a szegénységben élő családoknak sok eset-

ben tisztálkodási lehetőségeik is korlátozottak!) 

https://www.lathatatlan.hu/
http://www.mvgyosz.hu/
http://www.c3.hu/~sinoszib/sikomm.htm
http://ysani.blogspot.hu/p/hogyan-kommunikaljunk-hallasserultekkel.html
https://sinosz.hu/siketseg-es-jelnyelv/
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=834&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=834&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=834&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.hparalimpia.hu/a-paralimpia-tortenete
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Értelmezzük közösen a „Nem a ruha teszi az embert!”, illetve az „Ép testben és lélek.” 

szólásokat! 

A téma bevezetéséhez a fejezetnyitóban ajánlott játékok mellett meséket is ajánlha-

tunk, pl. a Holle anyót. 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 Csak a szokásos:  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

 Ez már túlzás: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=906&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

 Fogtündér:  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=831&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

 Titkos üzenet: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=875&select_osztaly_search=osszes-

osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-

temakor 

 Kívül-belül ápoltan: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=320 

 Tisztálkodj okosan!:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=319 

A tankönyv 46. oldalának képsorai a beszélgetést segíthetik. A munkafüzet 50/1. és 2. felada-

tában a diákok rajzzal, illetve írásban rögzíthetik a megbeszélteket. 

A tankönyv 47. oldala elsősorban az öltözködést, a divatot helyezi a középpontba. He-

lyezzük arra a hangsúlyt, hogy a tiszta, rendezett, ápolt külső sokkal fontosabb, mint a divatos 

megjelenés! A szépség azonban belülről fakad – ezt leginkább a mesék segítségével érthetik 

meg a gyerekek (ahol azok a szereplők, akik a mese során átváltoztak, a mese végére vissza-

nyerik eredeti alakjukat – azonban elcsúfított állapotukban is pozitív szereplők voltak. Pl. A 

szépség és a szörnyeteg stb.). 

A divat káros, sokszor egészséget, személyiséget torzító hatásairól beszélgethetünk, de 

ne az extremitások kerüljenek előtérbe! A munkafüzet 51/4. feladata ehhez nyújt segítséget. 

Javaslat: Készítsünk egy közös táblázatot, amelyben a tanulók feltüntethetik a külön-

böző közösségeket, ahová tartoznak! Arról is beszélhetünk, hogy vannak-e köztük olyan kö-

zösségek, ahol pl. a ruha meghatározó vagy különösen oda kell figyelni tisztálkodásra, testápo-

lásra.Pl. iskolai kórus (ünneplőruha a fellépéseken, rendezett hajviselet, ápolt fogak); úszó-

edzés (fürdőruha, úszósapka, praktikus a rövid haj, zuhanyzás úszás előtt és után) stb. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=906&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=906&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=906&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=831&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=831&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=831&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=875&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=875&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=875&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=egeszsegneveles&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=320
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=319
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A táblázat adataival később akár matematikaórán is dolgozhatunk. 

************************************************************************** 

VIII. fejezet – Nézz magadba, nézz körül! 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák megfigye-

lése, hasonlóságok és különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a kö-

zösség jelentőségének felismertetése az ember életében. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Magyar nyelv és irodalom: szólások, közmondások, metaforák (az ember és az állatok viselke-

désével kapcsolatban). 

Vizuális kultúra: arckifejezések, testbeszéd megjelenítése művészeti alkotásokon. 

Ének-zene: emberi konfliktusok megjelenése dalokban. 

Matematika: hasonlóságok és különbségek. 

Erkölcstan: emberi kapcsolatok, közösség, a helyes magatartás. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

3 óra.  

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A téma feldolgozása a játékos, dramatikus módokat kívánja meg. A kézikönyv számos szituá-

ciós játékot kínál. Érdemes kisebb csoportokat választani, hogy mindenki szerepet és szót kap-

jon. 
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Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Az állatokkal, állati kommunikációval való ismerkedés történhet meghívott vendégekkel, állat-

bemutatón való részvétellel vagy tanulmányi séta, kirándulás formájában. A helyi lehetőségek 

függvényében megismerkedhetünk méhészek, állattenyésztők vagy állatmenhelyek munkájá-

val. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, saját készítésű vagy az NKP-n található digitális tananyag, vi-

deók, hanganyagok. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A fejezet minden leckéje érzékeny témákat érint. A gyerekek önismerete különböző szinteken 

áll, sokszor nincsenek tisztában saját érzéseikkel vagy nincsenek szavaik azok megfogalmazá-

sára. Ennek fejlesztése nem korlátozódik a környezetismeret órákra: egy-egy mese feldolgo-

zása kapcsán, szerepjátékokban, drámajátékokban, a hétköznapi helyzetekben fejlesztendő. 

Azt is tudnunk kell azonban, hogy nem minden gyermek képes mások arckifejezését, érzelmeit 

helyesen értelmezni. Ennek elfogadása és megértése egy felnőtt számára sem könnyű, de arra 

kell törekednünk, hogy tanulóink minél jobban megismerjék és elfogadják önmagukat és egy-

mást. 

A lecke gyakorlatai ehhez nyújtanak segítséget. 

Ahogy a gyerekek önismerete, úgy a különböző családok (illem)szokásai is mások. A 

lecke ezeket összefoglalja, de az iskola, ezen belül a tanító feladata, hogy erősítse a helyes 

társas viselkedési és illemszabályokat, mintanyújtással, s a pozitív példa megerősítésével. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az önismeret és az önreflexió fejlesztése 

a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok és különbségek ke-

resése az állati kommunikációval. Az állati magatartásformák megfigyelése, az állati kommu-

nikáció felismerése. Az emberi kapcsolatok és a közösség jelentőségének felismertetése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Igaz-e, hogy „amelyik kutya ugat, az 

nem harap”? Van-e hasonlóság az emberi és az állati viselkedés között? Hogyan „olvashatunk” 

mások jelzéseiből?  

Ismeretek: Az emberi kommunikáció: beszéd, testbeszéd. Mosoly, fintor, bólintás, hu-

nyorítás, testtartás szerepe. Kommunikáció az állatvilágban, a kutya tájékozódása, területvédő 
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és behódoló magatartása. Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élet-

helyzetekben. Példák a helytelen és helyes viselkedésre: étkezéskor, találkozáskor. Együttélés 

a családban és az iskolai közösségekben. 

Fejlesztési követelmények: Filmrészletek, fotók segítségével az emberi kommunikáció 

elemeinek vizsgálata, a mimika és a testtartás szerepének elemzése egy-egy példán. 

Szerepjáték során a megállapítások kipróbálása, ellenőrzése. 

A kutya magatartásán keresztül példák vizsgálata az állati kommunikációra. Hasonló-

ságok és különbségek keresése az állati és emberi kommunikáció között. 

Emberi magatartásformák megfigyelése különböző helyzetekben. 

Helyzetgyakorlatok elemzése. Példák csoportosítása (helyes és helytelen viselkedés), 

érvek és indokok keresése. 

Az együttélés alapvető szabályainak megismerése konkrét példákon keresztül. 

Kulcsfogalmak: Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

************************************************************************** 

VIII/1. Az emberi beszéd és a testbeszéd 

Az előző fejezet leckéihez kapcsolódóan már esett szó siketekről, beszédfogyatékosokról, jel-

beszédről. Ezen ismeretekre is támaszkodhatunk a lecke feldolgozása során. 

Óra eleji motivációként némán, mimikával, testbeszéddel, mutogatással instruálhatjuk 

a diákokat, majd kérhetjük, hogy szóban is fogalmazzák meg, mit kommunikáltunk némán. 

Hasonló feladatokat (némajáték, pantomim) játszhatnak el csoportban, az Activity 

mintájára. 

További ráhangoló játék: hogyan fejezik ki érzéseiket a beszélni még nem tudó kisba-

bák? Képsorok kivetítésével „olvassanak az arcokról”! 

A hat alapérzelem mellett az érzések hatalmas listáját gyűjthetjük össze, azonosíthat-

juk be. A hat alapérzelem: harag, félelem, undor, meglepődés, szomorúság, öröm: 

http://peghungary.blogspot.hu/p/ekman-alaperzelmek.html 

Érzések listája: https://asszertivakademia.hu/erzesek-listaja/ 

Az arckifejezések–érzelmek párosítására alkalmas a munkafüzet 52/2. feladata. Hagy-

junk elegendő időt, hogy a megkezdett mondatokat befejezzék a gyerekek! 

Tovább is alakíthatjuk a feladatot, fejezzék be az alábbi mondatokat (és ennek mintájára más 

érzelmekhez is megfogalmazhatunk mondatkezdéseket): 

 Dühös vagyok, mert… 

 Dühös vagyok és…. 

 Dühös vagyok, ezért… 

 Dühös vagyok, de… 

 Dühös vagyok, pedig… 

http://peghungary.blogspot.hu/p/ekman-alaperzelmek.html
https://asszertivakademia.hu/erzesek-listaja/
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 Dühös vagyok, mégis… 

 Dühös vagyok, ha… 

 Dühös vagyok, úgyhogy… 

 stb. 

Összeállíthatunk saját diasort, kérhetjük az arckifejezések utánzását, beazonosítását. A mun-

kafüzet 53/6. feladata mutat erre mintát. Kérjük meg a vállalkozó kedvű gyerekeket, hogy utá-

nozzák a képeken látható testtartásokat, mimikát! Csoportban rövid történeteket is kitalálhat-

nak a kép „köré”. 

Játék: Húzzanak szókártyákat a vállalkozók, majd arckifejezésükkel mutassák be a kihú-

zott érzelmet! (Minta: munkafüzet 52/1., illetve 52/3. feladatai.) 

Beszéljük meg, miért fontos, hogy minden korban és kultúrában az alapérzelmek egy-

értelműen beazonosíthatók legyenek! Milyen bonyodalmakat okozhat, ha valaki félreérti eze-

ket? 

A tankönyv 49/4. feladata kapcsán az egyes testtartások és arckifejezések rejtett, mé-

lyebb üzenetét is megfejthetjük. Játsszák el! Mi az, amit nem lehet eljátszani? (Pl. elpirulás.) 

A feladathoz szorosan kapcsolódik a munkafüzet 53/5. feladata. Az írásbeli megfogal-

mazás mellett mindenképp játsszák is el a gyerekek! 

Ha bábokat adunk a gyerekek kezébe, és némajátékot kérünk tőlük, akkor a testbe-

széddel próbálják majd kifejezni az érzéseket. 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 Érzelmek az arcon: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=108 

 Érzelmek: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=234 

A szöveges üzenetekben használt emotikonokról (emojik) is leolvashatók az érzelmek – ilyen 

feladatokat is készítsünk a munkafüzet 53/7. feladata alapján! Majd fordítsuk meg a feladatot: 

kérjük, hogy szavakkal leírt, fényképen látott vagy általunk bemutatott érzelmeket egyszerű 

emotikonnal írjanak le! Bonyolultabb változatában egy rövid történet szereplőinek érzéseit 

rajzolják le! 

************************************************************************** 

VIII/2. Hogyan „beszélnek” az állatok? 

A leckében az állatok kommunikációjával, jelzéseikkel (hang, látvány, szag, testtartás) foglal-

kozunk. 

A mesékben az állatok sokszor beszélni tudnak – a valóságban is tudnak kommunikálni 

egymással, de nem beszéddel. 

Az előző fejezetben már szó esett a vakvezető kutyákról – az óra elején feleleveníthet-

jük, hogyan kommunikál egy kutya a gazdájával. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=108
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=234
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Hallgassuk meg a gyerekek saját élményeit: akiknek van otthon háziállatuk, házi ked-

vencük, hogyan, milyen jelekből értik meg az üzeneteiket, igényeiket? 

Kiegészítő anyagok, érdekességek: 

 http://vitaminbank.hu/sablon/ebook/a_termeszet_iq_ja/4_az_allatok_nyelve.pdf 

 http://www.haziallat.hu/macska/viselkedes/hogyan-kommunikalnak-a-

macskak/3842/ 

 http://www.haziallat.hu/kutya/viselkedes/kutya-testbeszed-neveles/1769/ 

 http://www.kutyasuttogo.com/p/kutyak-testbeszede.html 

Ráhangoló játékok: 

1. Utánozzuk az állatok hangját! – Kis cédulákra állatok nevét írjuk, mindenből hármat-

négyet. A gyerekek sétálnak a teremben, közben utánozzák az adott állat hangját, s 

megkeresik egymást. A hangutánzást követően megmondják, milyen állat hangját utá-

nozták (pl. ciripel, ugat, brekeg, károg, nyávog). 

2. Denevérek és lepkék (J. Cornell nyomán) – Kört alkotunk. Választunk egy denevért, aki 

bekötött szemmel a kör közepére áll. Kijelölünk 3–5 lepkét is, akik szintén bemennek a 

körbe. A denevér próbálja elkapni a lepkéket. Ha a denevér azt kiáltja, „den”, akkor a 

lepkékről visszaverődik a hangja, visszatér hozzá, ezért azonnal válaszolniuk kell, hogy 

„lep”. Ebből tudja a denevér, hogy a közelében valahol lepke van, lesz mit ennie. A 

denevér a lepkék hangja utáni tájékozódás alapján próbálja elkapni azokat. Véget ér a 

játék, ha a denevér minden lepkét megtalált. 

A tankönyv 50/1. feladatában az állati hangadásról van szó. Ezt színesíthetjük a YouTube csa-

tornáról állati hangok lejátszásával, felismertetésével. 

Pl. https://www.youtube.com/watch?v=7mNV9Co7saI 

A munkafüzet 54/1. feladatában madárhangok megnevezését kell madarakkal párosí-

tani. További elnevezéseket találunk, melyek egyúttal tantárgyi kapcsolódásra is lehetőséget 

adnak: http://anyanyelvcsavar.blog.hu/2016/02/16/mit_mond_a_cinege#more8382526 

A munkafüzet 54/2. feladatában szintén állatok jellegzetes hangját kell megnevezni, 

melyhez a diákok a tankönyvi 1. feladat során már szerezhettek ismereteket. 

A tankönyv 50/2. feladata a látható jelzéseket említi. Keressünk példát (állatok, színe, 

foltjaik, csíkjaik mintázata stb.) az állatvilágban található látható jelzésekre! Játéklehetőség 

(koncentráció matematikával, rajzzal): pillangó mintájának kiegészítése, törekedve a szimmet-

riára.  

Pl.:https://www.artforkidshub.com/5-free-symmetry-artactivity/http://artclassideas. 

blogspot.hu/2014/06/butterflies.html 

Az 50/3. feladat a szagokról, az 51/4. feladat a póznyelvről szól. 

A munkafüzet 55. oldalának feladatai kapcsolódnak a témához. 

http://vitaminbank.hu/sablon/ebook/a_termeszet_iq_ja/4_az_allatok_nyelve.pdf
http://www.haziallat.hu/macska/viselkedes/hogyan-kommunikalnak-a-macskak/3842/
http://www.haziallat.hu/macska/viselkedes/hogyan-kommunikalnak-a-macskak/3842/
http://www.haziallat.hu/kutya/viselkedes/kutya-testbeszed-neveles/1769/
http://www.kutyasuttogo.com/p/kutyak-testbeszede.html
https://www.youtube.com/watch?v=7mNV9Co7saI
http://anyanyelvcsavar.blog.hu/2016/02/16/mit_mond_a_cinege#more8382526
https://www.artforkidshub.com/5-free-symmetry-artactivity/
http://artclassideas.blogspot.hu/2014/06/butterflies.html
http://artclassideas.blogspot.hu/2014/06/butterflies.html
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A Mf. 55/5. feladatában ne csak az állatokat őrző juhászok (gulyások, csikósok, kondá-

sok stb.) legyenek megemlítve, hanem méhészek, állatorvos, kutyás mentők, kutyakiképzők, 

állatgondozók stb. is! 

Kiegészítő anyagok: 

A terápiás állatokról: 

 http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/121-allatok-terapias-

hatasai.html 

 http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/14077/terapias-allatok-hazi-kedvencek-a-

lelek-gyogyitoi 

 http://www.haziallat.hu/ace-ventura/allat-es-ember/gyogyito-terapias-allatok-allat-

terapia/2999/ 

A hangyák kommunikációjáról:  

 https://www.youtube.com/watch?v=kI3TDMX_cqo 

 https://www.youtube.com/watch?v=kI3TDMX_cqo&t=45s 

Érdekesség: 

Egy forgalmas hangyaútvonalon akár 100 hangya is elhaladhat percenként. Egy francia kuta-

tócsoport megfigyelte, hogy a hangyaútvonalak minél forgalmasabbak, annál hatékonyabbak. 

A rovarok előnye, hogy nem magányosan, egymástól elszigetelve közlekednek, hanem érint-

kezés útján és illatok segítségével. Így nem csupán a táplálékforráshoz vezető legrövidebb utat 

jelölik ki, hanem annak mennyiségéről is tudnak információt közvetíteni. (Rogers Alapítvány, 

ELENA) 

Feladat: Figyeld meg egy forgalmas hangyaútvonalon a hangyákat! Van-e forgalmi dugó? 

A kutyák kommunikációjáról: http://kutya.hu/Cikk.aspx?id=4189 

A méhek táncáról: http://rovarok.blog.hu/2014/05/17/a_mehek_kommunikacioja 

A lecke feldolgozása történhet csoportmunkában, játékosan, az ének-zenével való 

koncentrációra törekedve. Ennek megvalósításához kidolgozott, értékes anyagot találunk 

Horváth Anikótól („Állathangok a zenében”): 

https://hammido.hu/files/tamop_2013/allathangok_a_zeneben_2013.pdf 

************************************************************************** 

VIII/3. Egy kis illemtan 

A lecke feldolgozása minél több játékos, dramatikus eszközzel történjen! Ne csupán megbe-

széljük, hanem játsszuk el a gyerekekkel a találkozást, bemutatkozást, elköszönést, telefonbe-

szélgetést, egyes szituációkat (tömegközlekedési eszközön stb.)! 

A különböző csoportok más-más feladatokat kapnak, az egyes szerepeket váltogassuk 

a gyerekek között! 

http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/121-allatok-terapias-hatasai.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/121-allatok-terapias-hatasai.html
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/14077/terapias-allatok-hazi-kedvencek-a-lelek-gyogyitoi
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/14077/terapias-allatok-hazi-kedvencek-a-lelek-gyogyitoi
http://www.haziallat.hu/ace-ventura/allat-es-ember/gyogyito-terapias-allatok-allat-terapia/2999/
http://www.haziallat.hu/ace-ventura/allat-es-ember/gyogyito-terapias-allatok-allat-terapia/2999/
https://www.youtube.com/watch?v=kI3TDMX_cqo
https://www.youtube.com/watch?v=kI3TDMX_cqo&t=45s
http://kutya.hu/Cikk.aspx?id=4189
http://rovarok.blog.hu/2014/05/17/a_mehek_kommunikacioja
https://hammido.hu/files/tamop_2013/allathangok_a_zeneben_2013.pdf


FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

86 
 

Könyvajánló:  

 Mosonyi Aliz: Illemtan gyerekeknek;  

 Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; 

 Milos Macourek: Matyi és Sári mindent megold; 

 Csukás István: Ugrifüles az illemtanár (http://www.18pedagogia.hu/informacios-

kozpont/dokumentumtar/e-konyvtar/szepirodalmi/mese-csukas-istvan-ugrifules-az-

illemtanar);  

 Richard Scarry: Ahogy illik – Tesz-Vesz város illemkönyve 

Játékajánló: http://www.atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/szituacios-jatekok.html 

Kidolgozott modulleírás, melynek számos elemét adaptálhatjuk:  

 http://ofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/6_szocializacio_illemszabalyok_tini-il-

lemtan_oszcs12.docx 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 Illemteszt: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=324 

 Legyél illemtudó: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=971 

A tankönyv 52. oldalának szituációs feladatait kisebb csoportokban játsszák el, egymásnak mu-

tassák be a gyerekek! 

A köszönési szokásokról, etikettről az alábbi oldalról is tájékozódhatunk, ahol az eltérő 

kultúrák érdekes szokásait is leírják: http://www.protokoll-etikett.hu/cikk/49212/ 

illemszabalyok-minden-korosztalynak?area=626 

A tankönyv 53. oldalának szituációit (beszélgetés, tömegközlekedés) szintén játsszuk 

el! Fogalmazzák meg a gyerekek maguk, hogy mikor érzik jól magukat egy beszélgetés közben! 

A munkafüzet 56/1. feladatához kapcsolódóan játsszuk is el, hogy a különböző (stílusú) 

megszólításokra milyen választ kaphatunk! 

A Mf. 56/2. feladat szituációit szintén csoportban játsszák el a gyerekek! 

A Mf. 56/3.b) feladat éttermi helyzetét szintén jelenítsék meg a diákok! A feladatot 

csoportban is folytathatják: 

Egy-egy csoport terítsen meg szépen egy asztalt (beszéljük meg a terítés illemszabályait 

előtte), és lássák vendégül a másik csoportot – udvariasan kínáljanak, tálaljanak stb.! A szabá-

lyokat a Mf. 57/4. feladatában rögzítsék! 

A Mf. 57/5. feladat kapcsán beszéljük meg, hogy mit fejez ki az ünneplőruha! Bizonyos 

hivatásokban miért van egyenruha, formaruha? Mit fejez ki? 

http://www.18pedagogia.hu/informacios-kozpont/dokumentumtar/e-konyvtar/szepirodalmi/mese-csukas-istvan-ugrifules-az-illemtanar
http://www.18pedagogia.hu/informacios-kozpont/dokumentumtar/e-konyvtar/szepirodalmi/mese-csukas-istvan-ugrifules-az-illemtanar
http://www.18pedagogia.hu/informacios-kozpont/dokumentumtar/e-konyvtar/szepirodalmi/mese-csukas-istvan-ugrifules-az-illemtanar
http://www.atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/szituacios-jatekok.html
http://ofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/6_szocializacio_illemszabalyok_tini-illemtan_oszcs12.docx
http://ofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/6_szocializacio_illemszabalyok_tini-illemtan_oszcs12.docx
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=324
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=971
http://www.protokoll-etikett.hu/cikk/49212/illemszabalyok-minden-korosztalynak?area=626
http://www.protokoll-etikett.hu/cikk/49212/illemszabalyok-minden-korosztalynak?area=626
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A munkafüzet 57/7. feladatban a piktogramok értelmezése után idézzék fel a tanulók, 

kerültek-e már olyan helyzetbe tömegközlekedési eszközön, amikor valaki nem tartotta be 

ezeket a szabályokat! 

************************************************************************** 

IX. fejezet – Legdrágább kincsünk az egészség 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata szempontjából 

a betegségtünetek felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egész-

ségtudatos életmód kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Testnevelés és sport: a rendszeres testmozgás szerepe, stresszoldás. 

Magyar nyelv és irodalom: hasonlatok, szólásmondások, közmondások, mesék (az 

egészséggel és betegséggel kapcsolatban).  

Technika, életvitel és gyakorlat: a betegség tünetei, teendők betegség esetén. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 óra, de akár témanap is kapcsolódhat hozzá (egészségnap, elsősegély stb.), ld. projektek 

(tankönyv X. fejezet) + 1 óra összefoglalás. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Előzetes tudás: Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 
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Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A feladatok jelentős részének megoldásához, a téma feldolgozásához csoportalakítást javas-

lunk. A tanulók szituációs játékokban tudják megjeleníteni az egyes helyzeteket (baleset, men-

tők értesítése, látogatás a kórházban stb.). A korábbi témákhoz javasolt játékokat ennek a fe-

jezetnek a feldolgozásakor is javasoljuk. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Iskolai védőnő, iskolaorvos (esetleg orvos szülő) bevonása, ismerkedés a helyi rendelő, kórház, 

gyógyszertár munkájával. Ha iskolánkban vagy településünkön van egészségnap, akkor érde-

mes csatlakozni az eseményhez, ahhoz kötve tervezni a tanórákat. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, interaktív feladatok, elsősegélydoboz, kötszerek. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása:  

Az egészséges életmódra nevelés a családokban kezdődik, de a szokások és lehetőségek igen 

különbözőek, így azt tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek táplálkozása vagy a mozgás szerepe az 

életükben nagyon eltérő mintákat követhet. Célunk az, hogy bemutassunk és vonzóvá tegyünk 

egy pozitív mintát abban a korban, amikor a gyerekek még fogékonyak erre. Sporthoz való 

viszonyukat sokszor meghatározza egy-egy kiemelkedő sportesemény, vagy eredményes spor-

toló – így hasznos, ha a tanító is otthonosan mozog, felkészült ezen a téren. 

A betegség, kórházi gyógykezelés témáját feldolgozva előfordulhat, hogy a gyerekek 

saját családtagjaik betegségéről (olykor súlyos betegségéről, akár haláláról is) mesélnek. A ta-

nító empátiájára szükség van a beszélgetések során. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az egészség védelmét szolgáló emberi 

szokások megismerése. Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés 

kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége és a kezdeményező-

készség fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat 

erősítése. 

A tanult ismeretek rendszerezése játékosan. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Miért betegszünk meg? Hogyan ke-

rülhetjük el a betegségeket? Milyen jelei lehetnek annak, hogy betegek vagyunk? Mitől függ a 

gyógyulás? Mi a teendő baleset esetén? 



FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

89 
 

Ismeretek: Az egészséges életmód ismerete: egészséges táplálkozás, aktív és passzív 

pihenés, megfelelő öltözködés, személyes higiéné, rendszeres testmozgás, lelki egészség. A 

betegség (nátha, influenza, bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. A betegség okai: fertőzés, örökletes betegség, életmód. 

A gyógyítás. A körzeti orvos és a kórház feladatai. A gyógyszertár. A védőoltások sze-

repe. 

Baleset: megelőzés, segélykérés, a mentők értesítése. A mentők munkája. 

Fejlesztési követelmények: Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre. 

Az egészséges életmód szerepének felismerése.  

A betegségtünetek felismerésének gyakorlása esettanulmányokon keresztül. 

A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. 

A gyógyítók munkájának elismerése, tisztelete. Az egyes egészségügyi intézmények 

használatának megismerése. 

A megelőzés szerepének felismerése. A mentők munkájának értékelése, tisztelete. Te-

endők, segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén. 

A tanult ismeretek feldolgozása, ismétlése. 

Kulcsfogalmak: Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

************************************************************************** 

IX/1. Élj egészségesen! 

A lecke feldolgozásához a tanév korábbi témakörei jó alapot adnak (A víz, A kertben és a me-

zőn, Illemtan, Ezt kaptad örökül, Ápolt külső stb.). 

A tankönyv 54. oldalának képkockái és az 1. feladat témakörei alapján csoportokat ala-

kíthatunk. 

A csoportok előzetes felkészülés után akár tablón képekkel, akár állóképek, rövid jele-

netek vagy tanácsok/szabályok megfogalmazásával tartsanak bemutatót, előadást a kapott 

témáról! 

A Tk. 54/2. feladat elvont fogalmait kézzelfogható, a gyerekek életében jelen lévő hely-

zetekkel világítsuk meg! Minden fogalomhoz 1-2 olyan mondatot fogalmaztassunk meg, ami 

jó tanács formájában hangzik el! 

Pl. Időben feküdj le aludni! Ne húzd el a tanulási időt! stb. (Lásd Tk. 55/4. feladata) 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: a munkafüzet 58/2. feladatában a szópárok megke-

resése után mindegyik szópárral fogalmaztassunk meg egy jó tanácsot! 

Az előző fejezetben ajánlott szituációs játékokból válogathatunk!  

http://www.atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/szituacios-jatekok.html 

 

http://www.atliga.eoldal.hu/cikkek/jatekfoglalkozas/szituacios-jatekok.html
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A Tk. 55/3. feladatában a sportok, testmozgás fontosságáról beszélünk. 

Szórácsban kereshetünk sportágakat. 

 

(forrás: a szerző munkája) 

Megoldása: 

 

Készíthetünk bingó játékot, akár képekkel is – a következő alkalmazással egyszerűen ki 

tudjuk választani a sportágak képét: http://www.toolsforeducators.com/bingo/sports4x4.php 

  

http://www.toolsforeducators.com/bingo/sports4x4.php
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És több bingókártyát generálhatunk, pl.: 

 

(forrás: a szerző munkája) 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: 

 Sportos rejtvény: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=820 

Egy-egy sportágat elmutogathatnak a gyerekek az Amerikából jöttem… játék mintájára. 

Önálló gyűjtőmunkaként kiselőadással (tabló, ppt) készülhetnek a diákok, egy szaba-

don választott sportág vagy sportoló bemutatásával. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 58/4. 

59/5. és 6. feladatok. 

Részt vehetünk sportágválasztó rendezvényen, ahol a tanulók jobban megismerhetik a 

különféle sportágakat. https://www.sportagvalaszto.hu/sportagvalaszto 

Csoportban, tanóra végén a munkafüzet 58/3. feladatának mintájára plakátot készít-

hetnek a gyerekek. 

Interaktív feladatok, videók az Okosdoboz oldalon: 

 A győztesek titka: http://www.okosdoboz.hu/video?id=107 

 Szabadidősport, versenysport: http://www.okosdoboz.hu/video?id=154 

 Mit sportoljak: http://www.okosdoboz.hu/video?id=137 

 Mozdulj meg!:http://www.okosdoboz.hu/video?id=140 

 Sportválasztó: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=329 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=820
https://www.sportagvalaszto.hu/sportagvalaszto
http://www.okosdoboz.hu/video?id=107
http://www.okosdoboz.hu/video?id=154
http://www.okosdoboz.hu/video?id=137
http://www.okosdoboz.hu/video?id=140
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=329
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 Ha nincs időd: http://www.okosdoboz.hu/video?id=128 

 Az edzés veszélyei: http://www.okosdoboz.hu/video?id=43 

 Sportoljak? Miért?:http://www.okosdoboz.hu/video?id=16 

 Agytorna: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=798 

 Sportolni csak biztonságosan: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817 

 A mozgás pozitív szerepe: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=896 

 Napirend: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=913 

 Bajban voltam, de megoldottam: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=819 

 Te mit tennél?:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=902 

 Kedvenc sportok: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=390 

 Mit javasolsz a sportolónak?:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=882 

 Tésztaszűrő a reptéren: http://www.okosdoboz.hu/video?id=93 

 Csak a szokásos: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833 

************************************************************************** 

IX/2. Betegség, gyógyulás 

Az előző tanórán megfogalmaztattuk, hogy az egészségünk megőrzéséért mit tehetünk.  

Ebben a leckében a betegségek okairól, tüneteiről, kezeléséről, a gyógyulásról és a 

megelőzésről lesz szó.  

Iskolai védőnőt, iskolaorvost hívhatunk tanóránkra, aki a gyerekek kérdéseire válaszol 

vagy egy előre megbeszélt témában tart előadást a gyerekeknek. 

A leggyakoribb fertőző betegségek tüneteit mutatja be az alábbi interaktív feladat az 

Okosdoboz oldalon:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=822 

A tankönyv 56/1. feladata a kiütést, orrfolyást, lázat mutatja be a betegségtünetek kö-

zül, míg a 2. feladat a lázról, lázcsillapításról szól. Beszéljük meg, miért jó a láz (jelez, pusztítja 

a kórokozókat) és miért és hogyan kell csillapítani! 

A munkafüzet 60/1. feladata rejtvényes formában sorolja a tüneteket: láz, orrfolyás, 

izzadás, köhögés, hasmenés, tüsszentés, torokfájás, fáradtság, kiütés. 

Soroltassunk fel a gyerekekkel olyan eszközöket (lázmérő, lázcsillapítók, zsebkendő, 

orrcsepp stb.), melyek pl. influenza esetén vagy a fenti tünetek jelentkezésekor szükségesek! 

Gyűjtsenek, írjanak le minél többet! Hangsúlyozzuk a megfelelő és bőséges folyadékbevitel 

fontosságát! (A teakészítés menetét a Mf. 60/4. feladatában írtuk le.) 

A munkafüzet 60/2. feladatában a lázról és lázcsillapításról tanultakat rögzítjük. 

Az orvosi látogatást (tankönyv 56/3. feladata) csoportokban játsszák el a diákok, kü-

lönböző tüneteket, betegségeket válasszunk a csoportoknak – feladatuk ennek eljátszása, a 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=128
http://www.okosdoboz.hu/video?id=43
http://www.okosdoboz.hu/video?id=16
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=798
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=896
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=913
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=819
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=902
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=390
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=882
http://www.okosdoboz.hu/video?id=93
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=833
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=822
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többi csoport pedig próbálja kitalálni, melyik betegségről van szó! A játék során az illemszabá-

lyokat (köszönés) is gyakorolják (munkafüzet 60/3. feladata)! 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon az orvosi vizsgálatról: 

  http://www.okosdoboz.hu/video?id=23 

A tankönyv 56/4. feladatában a gyógyszerészek munkájáról esik szó. Beszéljük meg, melyek 

azok a készségek, amelyekkel egy orvosnak, gyógyszerésznek, nővérnek, mentősnek rendel-

keznie kell! A munkafüzet 63/4. és 5. feladatban rögzíthetjük az elhangzottakat. 

A legfontosabb fogalmak és magyarázatuk párosítását kérjük a munkafüzet 61/5. fel-

adatában. 

A gyógyulásról, a beteg ember körüli teendőkről szól a Tk. 57/5. feladata – mely átvezet 

a megelőzés témájára. A védőoltások, helyes táplálkozás, tisztálkodás (kézmosás), gyógynövé-

nyek a betegségek megelőzését segítik. 

A helyes kézmosás lépéseinek sorrendbe rakása a munkafüzet 61/6. feladatában tör-

ténik. 

A Mf. 61/8. feladatban közmondásokat kell kiegészíteni a mondatbefejezésekkel. 

Interaktív feladatok, videók az Okosdoboz oldalon: 

 Egészséghírek: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=814 

 TestŐr: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=837 

 Amit tudni akarsz a nátháról: http://www.okosdoboz.hu/video?id=50 

 Leggyakoribb járványunk: http://www.okosdoboz.hu/video?id=61 

 Italoskirakós: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=823 

 Forró homlokok: http://www.okosdoboz.hu/video?id=6 

 Pöttyösen nem az igazi: http://www.okosdoboz.hu/video?id=62 

A tankockák között is találunk a „betegség” keresőszóval számos jól használható interaktív 

feladatot! https://learningapps.org/index.php?s=betegs%C3%A9g 

************************************************************************** 

IX/3. Kórházi gyógykezelés 

Az előző lecke feldolgozásakor, a betegségek kezeléséről tanulva beszéltünk már az orvosok, 

nővérek gyógyító munkájáról és a gyógyításhoz szükséges eszközökről. Az elhangzottak egy 

részét esetleg már rögzítettük is a munkafüzet 63. oldalán, a 4., 5. feladatban. 

Ennek felidézésével, saját (kórházi) élmények meghallgatásával kezdhetjük a tanórát. 

Miért kerülnek emberek kórházba? Miért nem lehet otthon vagy egy rendelőben ke-

zelni a betegségüket? 

Melyek azok az eszközök, amelyek a kórházban találhatók csak meg? Ezeket és a kór-

házhoz kapcsolódó egyéb fogalmakat találjuk a munkafüzet 63/6. feladatában. 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=23
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=814
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=837
http://www.okosdoboz.hu/video?id=50
http://www.okosdoboz.hu/video?id=61
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=823
http://www.okosdoboz.hu/video?id=6
http://www.okosdoboz.hu/video?id=62
https://learningapps.org/index.php?s=betegs%C3%A9g
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A kórházi látogatás szabályairól, a kórházban folyó gyógyító tevékenységről a tankönyv 

58–59. oldalának 3. és 4. feladatai szólnak. 

Csoportban végezhető feladat: Mit készítenénk össze a kórházban fekvő betegnek? 

(Mit vigyünk magunkkal a kórházba? Mit tennénk a kosárba, amit látogatáskor beviszünk?) 

Vajon miért nem látogathatnak kisgyerekek a kórházban sok esetben? A tanulók mondják el 

saját élményeiket! Voltak már kórházban betegként, látogatóként? 

Csoportban rövid jeleneteket játsszanak el (sérülés, mentők hívása, kórházba kerülés, 

látogatás, vizsgálat stb.)! 

A tankönyv 58/1. és 2. feladata, valamint a munkafüzet 62/1. és 2. feladata az elsőse-

gélynyújtás, a mentők értesítésének menetét írja le. 

Hangsúlyozzuk a megelőzés fontosságát, átismételve az iskola (tanterem, udvar, tor-

naterem, folyosó stb.) tűz- és balesetvédelmi szabályait! Melyek azok az eszközök, helyzetek, 

viselkedési módok, melyek balesetveszélyesek? Mit kell tenni sérülés esetén? Hangsúlyozzuk, 

hogy felnőtt segítséget kell kérni, aki jobban meg tudja ítélni, kell-e mentőt hívni! 

Rögzítsük, szituációs játékokban többször játsszuk el, melyek azok a legfontosabb in-

formációk, melyeket a mentőszolgálatnak tudnia kell a híváskor! Milyen számon érjük el őket? 

(Mf.62/2.) 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

A mentőhívásról: 

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=67 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=807 

Balesetmegelőzésről: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=845 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=835 

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=99 

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=40 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=846 

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=68 

Elsősegélyről: 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=843 

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=59 

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=4 

 http://www.okosdoboz.hu/video?id=47 

A tankönyv 59/6. feladatában a kutatóorvosokról, míg az 5. feladatban a bohócdoktorokról 

esik szó. Találkoztak-e már a gyerekek kórházban bohócdoktorral? Mit tudnak a munkájukról? 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=67
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=807
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=845
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=835
http://www.okosdoboz.hu/video?id=99
http://www.okosdoboz.hu/video?id=40
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=846
http://www.okosdoboz.hu/video?id=68
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=843
http://www.okosdoboz.hu/video?id=59
http://www.okosdoboz.hu/video?id=4
http://www.okosdoboz.hu/video?id=47
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Munkájukat megismerhetjük: 

 http://pirosorr.hu/ 

 https://bohocdokik.hu/ 

 http://bohocdoktor.hu/fenykepek/ 

A fenti oldalak fényképei segítik a beszélgetést. 

A kórházsuli a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyerekek tanulását segíti. Vajon 

miért jó, ha a kórházban tanulnak is a gyerekek? Tudják-e, hogy sok esetben nagyobb gyere-

kek állítják össze a feladatokat, amit a betegek megkapnak? 

https://sites.google.com/site/korhazsuliert/hogyan-mukoeduenk 

Az alábbi képek is segíthetik a beszélgetést: 

https://sites.google.com/site/korhazsuliert/ 

Más esetben egy-egy tanár, tanító végzi ezt a munkát. Pl. http://heimpalkorhaz.hu/is-

kola-a-korhazban/ 

************************************************************************** 

IX/4. Összefoglalás VII–IX. (csak a munkafüzetben) 

A VII–IX. fejezet leckéinek összefoglalását a munkafüzet 64–65. oldalán találjuk. 

Az „Ezt kaptad örökül” (VII/1.) leckéhez kapcsolódva külső és belső tulajdonságaikat 

nevezik meg a gyerekek az 1. feladatban. Megírása után játszhatunk: felolvassuk néhány ta-

nuló megoldását, s a többieknek ki kell találniuk, ki írhatta. 

Esetleg a gyerekek egymásról írhatnak pozitív (!!!!) külső és belső tulajdonságokat 

(minden tanító ismeri az osztályát, hogy erre a feladatra érettek-e). 

A 2. feladatban az állati kommunikációról tanultakat ismételjük, a képek alapján kell 

rájönni, mit üzennek testbeszédükkel az állatok. Játék: szavak nélkül ők is mutassák be ezeket 

az érzéseket! 

A 64/3. feladatban illemszabályokat, udvariassági szokásokat elevenítünk fel szituációs 

játékokkal. 

A 65/4. feladatban a sportág megnevezése mellett kérhetjük, hogy olyan igéket gyűjt-

senek a gyerekek, melyek az adott sportágat legjobban jellemzik. 

Az egészség-betegség témaköréhez kapcsolódik a 65/5. és 6. feladat. Ismételjük át, 

amit az egészségmegőrzésről, -megelőzésről tanultunk! A 6. feladat helytelen viselkedését in-

dokolják és fogalmazzák meg helyesen! 

http://pirosorr.hu/
https://bohocdokik.hu/
http://bohocdoktor.hu/fenykepek/
https://sites.google.com/site/korhazsuliert/hogyan-mukoeduenk
https://sites.google.com/site/korhazsuliert/
http://heimpalkorhaz.hu/iskola-a-korhazban/
http://heimpalkorhaz.hu/iskola-a-korhazban/
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Mivel az adott leckéknél többször is lehetőség adódott csoportos munkaformában való 

feladatmegoldásra és sok szituációs játékra, az összefoglalásnál önállóan vagy párban is dol-

gozhatnak a gyerekek, a feladatok mellé ajánlott játékokat az osztály egésze vagy csoportok 

végezhetik. 

Az adott leckéknél ajánlott bőséges interaktív feladatajánlóból az összefoglaló órán is 

válogathatunk feladatokat. 

************************************************************************** 

IX/5. Év végi összefoglalás (csak a munkafüzetben) 

A tanév végi összefoglaláshoz a munkafüzet 66–67. oldalán találunk részletes játékleírást, 68–

69. oldalán pedig egy játéktáblát. Ha van rá lehetőségünk, feltétlenül valósítsuk meg ezt a tár-

sasjátékot az év zárásaként! 

************************************************************************** 

X. fejezet – Projektek 

 

A tankönyv és a munkafüzet az ún. „projektekkel” zárul. 

Ezek közül az 1. projekt, a Kalendárium (Mf. 70–73. o.) naptárbejegyzéseit célszerű 

folyamatosan, szeptembertől kezdve végezni. Ez esetben tanév végén a tankönyv 60–63. ol-

dalán található feladatokat a négy évszaknak megfelelően négy csoportba szerveződő osztály 

oldja meg. A feladat jellege, a beszámolók és elkészítendő tablók előzetes szervezést, gyűjtő-

munkát és akár több órányi feladatot jelentenek. 

A 2. projekt – Irány a piac! – lehetőségeinktől és a tanmenetünk tervezésétől függően 

akár ősszel (a zöldségek, gyümölcsök témánál), akár tavasszal (egészséges életmód, táplálko-

zás) megvalósítható. Érdemes összehangolni a matematika mérések, tömegmérés témaköré-

vel – illetve technika és életvitel tantárggyal: zöldség, gyümölcssaláta készítésével. 

A feladatok részletes leírását a tankönyv 64–65. oldalán, a megvalósítás rögzítésére 

alkalmas feladatokat a munkafüzet 74–75. oldalán találjuk. 

A 3. projekt leírását és feladatait a tankönyv 66–67., illetve a munkafüzet 76–77. olda-

lán találjuk „Terepi vízvizsgálatok”címmel. Őszi vagy tavaszi tanulmányi kiránduláson, erdei 

iskolában is megvalósítható program. 
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A 4. „Egészségedre!”projektre a tanév végén, a IX. fejezet leckéinek feldolgozása után 

kerüljön sor! Ha iskolánkban, településünkön egészségnapot rendeznek, tervezzük ennek 

megfelelően tanmenetünket, és a fejezet feldolgozása kiegészülhet a tankönyv 68–69. és a 

munkafüzet 78–79. oldalán részletezett feladatokkal. 

************************************************************************** 

II.2.2. Környezetismeret 4. tankönyv és munkafüzet 

Tanmenetjavaslatok a Tankönyvkatalógus (www.tankonyvkatalogus.hu) oldalon a megfelelő 

tankönyvek oldalairól letölthetők, hagyományos és rugalmas változatban. 

I. fejezet – Felfedezések 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az 

idő fogalmának megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyí-

tése. A felépítés és működés, illetve a környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a 

Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika fejlődésének felismerte-

tése példák alapján, a találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. Az anyag, 

energia, információ szempontjából a hang- és fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság 

és változás megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kul-

túra szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának megismerése. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Magyar nyelv és irodalom: hasonlatok, metaforák, szólásmondások (az idővel kapcsolatban), 

mesék, közmondások a Napról, a fényről. 

Vizuális kultúra: az idő képi ábrázolása, az égitestek képi ábrázolása, színek, színkeve-

rés, optikai csalódások, illúziók. 

Ének-zene: ütem, ritmus, metronóm, hangszerek hangja, hangmagasság, hangerő. 

Matematika: folyamat mozzanatainak időbeli elrendezése; időrend kezelése, római 

számok. 

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
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A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 óra. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Idő, napszakok, évszakok, a Föld mozgásai, érzékszervek, érzékelhető tulajdonságok. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A nyitólecke is lehetőséget ad egyéni felkészülés után kiselőadás tartására, buzdítsuk erre a 

gyerekeket! Nyári élményeiket, a meglátogatott természeti vagy épített értékek képét a fali-

újságra is tegyük ki – nyelvtanórán majd a tulajdonnevek helyesírásának gyakorlásakor, mate-

matikaórán a készített diagramok adatainak szöveges feladatokban történő használatakor jó 

szolgálatot tesznek. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Távcsőbolt, csillagvizsgáló (planetárium) meglátogatása, csillagászati előadás, amatőr csilla-

gász meghívása. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, nagyítók, látcsövek, távcsövek, lencsék, prizmák, (műanyag) 

csövek – egyenes, hajlított a kísérletekhez, gyertya, zseblámpa. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A nyári élmények megfogalmazása során szembesülhetünk azzal, hogy a családok szokásai és 

anyagi helyzete nagyon különbözőek. Lesznek gyerekek, akik külföldi utazás(ok)ról számolnak 

be, míg másoknak családi nyaralásra esetleg nem volt módjuk. Hangsúlyozzuk azt, hogy a sza-

badidő értékes, hasznos eltöltése nem attól függ, hogy hova jutunk el! Beszéljük meg, mit je-

lent az aktív pihenés, hogyan valósítható meg egyszerűbb körülmények között! A hazai tájak, 

látnivalók megismerése során az utazás kevesebb pénzbe, energiába kerül (környezettudato-

sabb), Magyarország épített, kulturális és természeti kincseinek megismerése fontos. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Nyári élmények felidézése, beszélgetés. 

Az előző évi tananyag felelevenítése. A tudomány és technika fejlődésének felismertetése pél-
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dák alapján, a találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. Hang- és fényjelensé-

gek tanulmányozása. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek gya-

korlati alkalmazásának megismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: 3.osztályos tananyagré-

szek. A távcső mint a távoli objektumok megfigyelésének eszköze. A távcső működése, hasz-

nálati lehetőségei a mindennapi életben. Tájékozódás csillagképek alapján. Miért színes a szi-

várvány? 

Van-e hang a Holdon? Példák hang- és fényjelenségekre. Példák természetes és mes-

terséges fényforrásra, fénytörésre. 

Fejlesztési követelmények: Ismétlés, ráhangolódás. A távcső működésének, szerkeze-

tének vizsgálata. A távcső felfedezésének története konkrét példák alapján. Annak megértése 

konkrét példák alapján, miért jelentett a távcső felfedezése hatalmas mérföldkövet a tudo-

mány fejlődésében. Képek keresése, közös bemutató készítése: az égitestek szépségének 

meglátása. Rajz készítése szabadon választott csillagképről, a csillagkép nevével kapcsolatos 

gyűjtőmunka végzése. Konkrét jelenségek (rezgő húrok, megütött vizespohár, rezgő vonalzó 

stb.) vizsgálatán keresztül annak megtapasztalása, hogy a hangot a levegő rezgésén keresztül 

érzékeljük. Fénytörés és -szóródás vizsgálatán keresztül annak felismerése, hogy a fehér fény 

különböző színek keveréke. 

Kulcsfogalmak: égitest, tájékozódás, kölcsönhatás. 

************************************************************************** 

I/1. Nyári élmények – Ismétlés  

A tanórát kezdhetjük a nyári élmények felidézésével. Mivel más órákon már biztosan megbe-

széltük az eseményeket, kérhetjük a gyerekeket, hogy készüljenek fényképekkel, prospektu-

sokkal, ppt-vel, tablóval – nézzenek utána, hol jártak a nyáron! 

Keressék ki a tanulói földrajzi atlaszban, de a meglátogatott helyeket látványosan be is 

mutathatjuk, ha egy térképen (pl. gombostűkkel) jelezzük a helyeket. 

A beszélgetés során felidézhetjük mindazt, amit Magyarország elhelyezkedéséről, 

szomszédjairól, az égtájakról tanultunk. Megnevezzük a közlekedési eszközöket. Megkeressük 

Magyarország nagytájait, domborzati formákat és nagyobb városokat, esetleg nemzeti parko-

kat keresünk a térképen (tankönyv 6/1. és 2. feladata). 

Az elhangzott, a gyerekek által nyáron meglátogatott földrajzi helyek közül válogassunk 

a munkafüzet 6/3. feladatának megoldásakor! Minden esetben használjuk az atlaszt vagy a 

munkafüzet végében található domborzati és közigazgatási térképeket! 

A fogalmak ismétlését segítheti a Mf. 6/2. feladatában található rejtvény megoldása. 
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Megoldása: zöldgyík 

Kiegészítő anyagok: 

 A zöldgyíkról: http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/zold-gyik 

 és film: https://www.youtube.com/watch?v=srWhSR1iKiEe 

 illetve: https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50 

Interaktív játékot készíthetünk a www.jigsawplanet.compuzzle-készítő alkalmazással.  

Példaként Magyarország közigazgatási és domborzati térképe: 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075412b8f371 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943 

A meglátogatott természeti és épített értékek képét a faliújságra tehetjük. A tanév során meg-

nézhetjük, kikereshetjük majd, hogy melyik nagy városunkhoz esnek közel, esetleg valamelyik 

nemzeti parkunk területén találhatók-e. A gyerekek kiselőadásban készülhetnek fel egy-egy 

hely bemutatására. 

Sorolják fel, milyen tevékenységeket végeztek a nyáron! Összegyűjthetjük és diagra-

mon ábrázolhatjuk az adatokat (pl. ki úszott, vízibiciklizett, túrázott, kerékpározott stb.), és 

akár matematikaórán is dolgozhatunk az adatokkal (szöveges feladatok készítése) (Tk. 6/2., 

Mf. 6/1.). 

Ismételjük át, amit a felszínformákról, azok domborzati térképen való ábrázolásáról 

(színek, magassági számok) tanultunk tavaly! A gyerekek által meglátogatott (európai) orszá-

gokat keressük ki a térképen, a szomszédos országokat jelöljük a térképvázlaton (Mf. 7/4.)! 

************************************************************************** 

  

http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/zold-gyik
https://www.youtube.com/watch?v=srWhSR1iKiE
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
http://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075412b8f371
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943
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I/2. Csillagközi utazás  

A gyerekek nyitottak a tudománytörténeti érdekességekre, felfedezésekre. Így a lecke témája 

közel áll majd hozzájuk. 

Galilei távcsöve, annak működése legkönnyebben filmrészletek segítségével mutat-

ható be. 

Pl. Az Egyszer volt… sorozat Galileiről szóló részével: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv7oeDBscxo&t=4s 

Csillagászati oldalak képeivel, leírásaival: 

 https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-

eszkozok-tavcsovek/01-a-lencses-tavcsovek/ 

 https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-

eszkozok-tavcsovek/02-tukros-tavcsovek/ 

Távcsövekről, csillagvizsgálóról, távcsöves fotózásról: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wV3yy5vV9cQ&t=170s 

 https://www.youtube.com/watch?v=mcPDgLQUQuw 

 https://www.youtube.com/watch?v=peeexKng9Zs&t=188s 

 https://www.youtube.com/watch?v=7R0FJgsqS24 

 https://www.youtube.com/watch?v=FjzAE7d_Xnc&t=147s 

 https://www.youtube.com/watch?v=dVWTo9ehLOk&t=1s 

Az érdeklődő gyerekeknek érdemes a földrajzi felfedezések koráról többet is beszélni: 

 https://www.youtube.com/watch?v=RQOUVjELors 

 https://www.youtube.com/watch?v=mRTOCUFREuw&t=44si 

A földrajzi felfedezések koráról nemcsak azért érdemes beszélni, mert a történelem iránt ér-

deklődő gyerekek motiváltak lesznek, hanem a földrészek, a Föld mozgásai, csillagászat alap-

ismeretek témában is elmélyülhetünk. 

A tankönyv 8/1. feladatának kapcsán ismételjük át, amit a Föld mozgásairól, a tengely 

körüli forgásról, a Nap körüli keringésről, a napszakok és évszakok váltakozásáról tanultunk! 

Érdekességként megmutathatunk olyan rajzokat, melyek azt ábrázolják, mit hittek az 

emberek a Földről, a világegyetemben elfoglalt helyéről. 

Ha van homorú és domború lencsénk, figyeltessük meg, milyen a képalkotásuk! Nagyí-

tók, látcsövek, távcsövek használatával figyeljék meg a gyerekek a közeli és távoli tárgyak ké-

pét (Tk. 8/2.)! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Dv7oeDBscxo&t=4s
https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-tavcsovek/01-a-lencses-tavcsovek/
https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-tavcsovek/01-a-lencses-tavcsovek/
https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-tavcsovek/02-tukros-tavcsovek/
https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-tavcsovek/02-tukros-tavcsovek/
https://www.youtube.com/watch?v=wV3yy5vV9cQ&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=mcPDgLQUQuw
https://www.youtube.com/watch?v=peeexKng9Zs&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=7R0FJgsqS24
https://www.youtube.com/watch?v=FjzAE7d_Xnc&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=dVWTo9ehLOk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RQOUVjELors
https://www.youtube.com/watch?v=mRTOCUFREuw&t=44si
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A megbeszélteket a munkafüzet 8/1. és 2. feladatában rögzítsük! 

 

A tankönyv 9/3. feladatában a világűr objektumairól olvashatunk. 

Kiegészítő anyagok: 

Nemzetközi űrállomás élő kamerája: 

 http://www.urvilag.hu/az_urallomas_es_az_usa/20140503_elo_vi-

deo_az_urallomasrol 

 http://elokozvetites.com/nasa-nemzetkozi-urallomas-iss-international-space-station-

hd-elo-adas-kozvetites-online-live-stream.html 

Hogyan ismerjünk fel egy meteoritot? 

 https://www.csillagaszat.hu/hirek/ok-olvasoink-kerdeztek/hogyan-ismerjunk-fel-egy-

meteoritot/ 

Farkas Bertalan űrutazásáról: 

 https://mult-kor.hu/20100526_harminc_eve_indult_az_urbe_az_elso_magyar_aszt-

ronauta 

A tankönyv 9/4. feladata részletesebben kiemeli a Nap mint energiaforrás jelentőségét. Ennél 

a tananyagnál az előző években tanultakat is elevenítsük fel, építsünk rájuk! 

Kiegészítő anyagok a megújuló energiáról: 

 Egyszer volt… sorozat a megújuló energiáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=q2kVGpIcbGw 

http://www.urvilag.hu/az_urallomas_es_az_usa/20140503_elo_video_az_urallomasrol
http://www.urvilag.hu/az_urallomas_es_az_usa/20140503_elo_video_az_urallomasrol
http://elokozvetites.com/nasa-nemzetkozi-urallomas-iss-international-space-station-hd-elo-adas-kozvetites-online-live-stream.html
http://elokozvetites.com/nasa-nemzetkozi-urallomas-iss-international-space-station-hd-elo-adas-kozvetites-online-live-stream.html
https://www.csillagaszat.hu/hirek/ok-olvasoink-kerdeztek/hogyan-ismerjunk-fel-egy-meteoritot/
https://www.csillagaszat.hu/hirek/ok-olvasoink-kerdeztek/hogyan-ismerjunk-fel-egy-meteoritot/
https://mult-kor.hu/20100526_harminc_eve_indult_az_urbe_az_elso_magyar_asztronauta
https://mult-kor.hu/20100526_harminc_eve_indult_az_urbe_az_elso_magyar_asztronauta
https://www.youtube.com/watch?v=q2kVGpIcbGw
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 Albert mondja, a természet jobban tudja – sorozat: Energia, avagy vannak 

jobb megoldások is: 

https://www.youtube.com/watch?v=VhAhi0dPs70 

 Energiakaland: http://www.energiakaland.hu/energiavaros 

 Gyerekeknek a megújuló energiáról: http://oko-centrum.hu/gyerekeknek 

 Oktatóanyag (plakát):  

https://energiaklub.hu/oktatoanyag/megujulo-energiaforrasok-interaktiv-

plakat-2536 

 Az energia és a detektívek: http://mkne.hu/iz_irasok/energia.pdf 

A www.learningapps.org oldalon az „energiaforrások” keresőszó is több jó találatot, interaktív 

feladatot ad. 

A munkafüzet 8/3. feladatában a csillagképekről van szó. A témához kapcsolódóan a 

fogalmak magyarázatát segíti az alábbi interaktív szófelhő, melyhez hasonlót készíthetünk a 

www.wordart.com segítségével. A szófelhő szavai linkeket nyitnak meg. A munkafüzet 9. ol-

dalán található képeket, fogalmakat, magyarázatokat egészíthetjük ki vele. 

https://wordart.com/w9edrwtg4wij/csillagk%C3%A9pek-%2C%20k%C3%BCl%C3%B6n%20 

megny%C3%ADl%C3%B3%20linkkel 

 
(forrás: a szerző munkája) 

Kiegészítő anyagok: 

 Animált csillagképek: 

http://web.cs.elte.hu/~ewkiss/astronomy/anim.html#main_container 

https://www.youtube.com/watch?v=VhAhi0dPs70
http://www.energiakaland.hu/energiavaros
http://oko-centrum.hu/gyerekeknek
https://energiaklub.hu/oktatoanyag/megujulo-energiaforrasok-interaktiv-plakat-2536
https://energiaklub.hu/oktatoanyag/megujulo-energiaforrasok-interaktiv-plakat-2536
http://mkne.hu/iz_irasok/energia.pdf
http://www.learningapps.org/
http://www.wordart.com/
https://wordart.com/w9edrwtg4wij/csillagk%C3%A9pek-%2C%20k%C3%BCl%C3%B6n%20megny%C3%ADl%C3%B3%20linkkel
https://wordart.com/w9edrwtg4wij/csillagk%C3%A9pek-%2C%20k%C3%BCl%C3%B6n%20megny%C3%ADl%C3%B3%20linkkel
http://web.cs.elte.hu/~ewkiss/astronomy/anim.html#main_container
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 Nemzetközi űrállomáson készült videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=L23blYAJ2No 

************************************************************************** 

I/3. Földi jelenségek 

A leckében először a fényről, a fényjelenségekről, a Napról olvashatunk. 

Az ismereteket bővítheti az alábbi interaktív szófelhő, számos megnyíló linkkel: 

https://wordart.com/l1e6qy9x92gi/a-f%C3%A9ny 

 
(forrás: a szerző munkája) 

A fény tulajdonságait vizsgálva néhány egyszerű kísérletet végezhetünk (zseblámpa, 

gyertya segítségével): a fény egyenes vonalban terjedését vizsgálhatjuk a tankönyvben leírt 

módon (egy gyertya, illetve egy görbe csődarab segítségével, melybe bevilágítunk).  

Egy prizma segítségével a fényt felbonthatjuk, a szivárvány színeit megfigyelhetjük 

(munkafüzet 11/5., tankönyv 11/4.). 

Kiegészítő anyagok: 

 Készíthetünk periszkópot két tükör (vagy tükörfólia) és üres tejesdoboz felhasználásá-

val: https://www.exploratorium.edu/science_explorer/periscope.html 

https://www.youtube.com/watch?v=O_aQekEhQgc 

 Napórát: http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel 

Rajz-, technikaórán árnyképet, árnyjátékot készíthetünk. 

https://www.youtube.com/watch?v=L23blYAJ2No
https://wordart.com/l1e6qy9x92gi/a-f%C3%A9ny
https://www.exploratorium.edu/science_explorer/periscope.html
https://www.youtube.com/watch?v=O_aQekEhQgc
http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/napora-keszitese-arnyekvetovel
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A tankönyv 10/3. feladatában leírt kísérletek tapasztalatait a munkafüzet 10/3. felada-

tában rögzítsük! 

 

 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: 

Az órakezdőként ajánlott szófelhő egyik szava (fényforrás) az alábbi tankockára mutat: 

https://learningapps.org/display?v=py4u1pwba17 

Ebben a mesterséges és természetes fényforrásokat csoportosíthatjuk, mely segítség 

lehet a tankönyv 10./1. és a munkafüzet 10/1. feladatainak megoldásakor. 

  

https://learningapps.org/display?v=py4u1pwba17
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A tankönyv 10/2. feladatában, illetve a munkafüzet 10/2. feladatában ismét egy kísér-

letet és annak lejegyzését javasoljuk. Világítsuk meg zseblámpával a tárgyakat! 

 

Könyvajánló:  

 Varga Domokos: Jó játék a fény, az árnyék; Grätzer József: Sicc 

 Kereshetünk képeket optikai csalódásokról, illúziókról az interneten is. 

A tankönyv 11/5. és 6. feladatában és a kapcsolódó munkafüzeti 11/6. feladatban a hangról 

tanulunk. 

Különféle hangszerek felismerését gyakoroltathatjuk játékosan. A hangszereken a 

hangmagasságot is figyeltessük meg (fúvós, húros), keressünk összefüggést! 

Technikaórán készíthetünk egyszerű hangszereket, vízzel töltött poharakat hangolha-

tunk és játszhatunk el rajta ismert dalokat. 

Keressünk ismeretközlő szövegeket olyan állatokról, amik az emberi fül számára nem 

érzékelhető hangokkal tájékozódnak, kommunikálnak! 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 A világ hangjai: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=157 

 Hangépítő: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=591 

 Hangszervadász: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=590 

 Melyik szól?:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=155 

 Zajok, hangok: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=154 

 Zenélő gömbök: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=357 

 Vigyázz a füledre! – videó:http://www.okosdoboz.hu/video?id=19 

Érdekességek az állatvilágból: 

 http://mindenamihallas.hu/blog/erdekessegek/hallasrekorderek-az-allatvilag-legjob-

ban-hallo-egyedei.html 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=157
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=591
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=590
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=155
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=154
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=357
http://www.okosdoboz.hu/video?id=19
http://mindenamihallas.hu/blog/erdekessegek/hallasrekorderek-az-allatvilag-legjobban-hallo-egyedei.html
http://mindenamihallas.hu/blog/erdekessegek/hallasrekorderek-az-allatvilag-legjobban-hallo-egyedei.html
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Könyvajánló:  

 Jánosi Sándor: Jó játék a hang, a csend 

Játékötletek:  

1. Add tovább a hangot!  

A játékvezető kiad egy hangot. Jobb oldali szomszédja veszi a jelzést, és azonnal tovább 

is adja. Amikor a hang már egy kicsit eltávolodott, a játékvezető új hangot bocsát az 

útjára. Azt is megteheti, hogy az elsővel egy időben a másik irányba is ad hangjelzést, 

így négy-öt különböző hang együttes futása esetén izgalmas hangkavalkád alakulhat ki. 

1. Csengőszó 1. (nagyobbaknak)  

Két gyereket választunk, az egyiknek be kell csuknia a szemét, és csak a hallására ha-

gyatkozva kell megkeresnie a teremben elrejtett triangulumot. A másik gyerek lesz 

majd, aki megszólaltatja a triangulumot. A „hunyó” a terem egyik sarkában helyezkedik 

el háttal, becsukott szemmel. A többi gyerek nagyon halkan szétszóródik a teremben, 

a triangulumos egy általa kiválasztott helyen megáll. Ha kezdődik a játék, már senkinek 

sem szabad mozognia. Amikor kész a „terep”, megszólaltatjuk a triangulumot, s a be-

hunyt szemű játékos a hang alapján próbálja azt megkeresni.  

2. Csengőszó 2. (kisebbeknek)  

Kört alakítunk, majd mindenki leül törökülésbe. Egy gyerek lesz a triangulumos. A töb-

biek becsukják a szemüket. A triangulumos elindul, s valaki feje fölött megszólaltatja a 

hangszert. Ha az a valaki meghallja a hangot, kinyithatja a szemét. Ha tényleg az ő feje 

fölött szólt a hangszer, akkor helyet cserélnek, ha nem, akkor továbbmegy a triangulu-

mos egy másik gyerekhez. 

(forrás: 

http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf) 

3. Vakjárás egyedül  

Mindenki behunyt szemmel, lassan járkál, ha valakivel „találkozik”, kapcsolatot próbál 

vele teremteni, ami ez alkalommal főként érintéssel, tapintással lehetséges. Itt is be-

széljük meg a játékélményt! A hallás érzékelésére kell összpontosítani a figyelmet. A 

szoba egy-egy részletében mindenki a helynek megfelelő pozíciót vesz fel, majd egy 

megfelelő hangot, hangsort igyekszik találni, s ezt ismételni kezdi. Közben figyel a töb-

biek által kiadott hangokra, s továbbra is behunyt szemmel ki-ki elindul a neki rokon-

szenves „hívó” hang irányába. Ily módon egy-két ember körül csoportok alakulnak.  

Célkitűzés: A tér és a térben lévő személyek, tárgyak érzékelésére kell figyelni.  

Pedagógiai javaslat: Utána megbeszéljük, milyen érzés volt részt venni a játékban. 

  

http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf
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4. Hangfelismerés  

Az osztálynak kell vizuális élmény nélkül felismerni (háttal állva) tagjait, hangjuk alap-

ján. Természetesen a tanulók igyekeznek elváltoztatni hangjukat, vagy szokatlan stílust 

megjeleníteni, ezért lesz érdekes a gyakorlat. Új csoport vagy az osztályba került új ta-

nulók bemutatkozását jó felvezető gyakorlat lehet a hangfelismerés. 

5.  „Mit hallottál?” 

5-6 hétköznapi tárgy hangjának felismerése csukott szemmel, a sorrend fejben tartása, 

megbeszélés. 

(forrás: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf) 

************************************************************************** 

II. fejezet – Barangolás 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk föld-

rajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókör-

nyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos 

tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, utazás, közlekedési eszközök. 

Matematika: tájékozódás a síkban. Távolságok, nagyságrendek becslése, megneve-

zése, mérése. 

Magyar nyelv és irodalom: Magyarország értékeinek, illetve a lakóhelyhez köthető ér-

tékek megjelenítése a szépirodalomban. Tulajdonnevek (földrajzi nevek, intézménynevek) he-

lyesírása. 

Vizuális kultúra: nemzeti szimbólumaink, illetve az egyes tájegységekhez köthető jel-

képek. 

Ének-zene: Magyarországhoz, illetve az egyes nagy tájegységekhez vagy a lakóhelyhez 

köthető népdalok, zeneművek. 

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf
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A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 + 1 összefoglaló óra. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete, felszínformák, 

vizeink. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

Tanulmányi kirándulások, séták, közös utazások során a közlekedéssel ismerkedjünk, a látot-

takat akár fényképeken is megörökíthetjük. 

Budapest nevezetességeinek bemutatásakor az önálló gyűjtőmunkát, tablókészítést, 

kiselőadás tartását ösztönözzük! 

A domborzati formák megalkotása különféle eszközökkel csoportmunkában hatékony. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

A felszínformák/vizek ismétlése, a településtípusok, a főváros bemutatása függ attól, hogy hol 

lakunk. Tanulmányi séták, kirándulások elengedhetetlenek. Támaszkodjunk a korábbi (évek) 

élményeire, fényképeire, ismereteire! 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, Európa- vagy világtérkép, Magyarország térképe, internetes for-

rások, videók, földgömb. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

A különféle településtípusok tanítása során törekedjünk arra, hogy bemutassuk azokat az ér-

tékeket, lehetőségeket, pozitívumokat, melyekkel rendelkeznek – nem elhallgatva a nehézsé-

geket, hátrányokat sem! A gyerekek elég érettek arra, hogy különböző szempontból vizsgálják 

a problémákat, jelenségeket. Településünk öröm-bánat térképének elkészítése során megbe-

szélhetjük, milyen módon tehetnénk még élhetőbbé, vonzóbbá lakóhelyünket, s ehhez ők mi-

lyen módon tudnak esetleg hozzájárulni. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A rendszerben való gondolkodás fejlesz-

tése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti 

azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív 
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attitűd megalapozása. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. A köz-

lekedéssel kapcsolatos tudás bővítése, a térbeli tájékozódás fejlesztése. A tanult ismeretek 

rendszerezése játékosan. A tanult ismeretek számonkérése, a tudásszint vizsgálata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Hol találjuk Magyarorszá-

got a Föld bolygón és lakóhelyünket Magyarországon? A földfelszín formakincsének elemei 

(hegység, dombság, alföld, óceán, tenger, tó, folyam, folyó, patak). 

Magyarország helyzete: államhatárok, felszínformák, vizek, főváros, települések, útvo-

nalak, szomszédos országaink. 

Magyarország elhelyezése: Föld bolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-me-

dence. 

A domborzat ábrázolása a térképeken: színek, magassági számok. A földfelszíni formák 

felismerése jellemző képek alapján. A települések infrastruktúrarendszere: nagyváros, város, 

falu, tanya. Az egyes településtípusok jellemzői, életvitel az egyes településtípusokon. 

A magyar nagyvárosok főbb természeti és kulturális nevezetességei. Külváros, kertvá-

ros, belváros. Vonzáskörzet. 

Hogyan tervezhetünk meg egy utazást? Közlekedési eszközök. Tömegközlekedés. A 

vízi, szárazföldi és légi közlekedési eszközök. 

Fejlesztési követelmények: A felszíni formák megfigyelése terepasztalon, maketten 

vagy saját készítésű modellen (pl. homokasztalon) és összevetése térképpel, földgömbbel. A 

település és közvetlen környezete felszíni formakincseinek összekötése a modellezett formák-

kal. A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét példák besorolása. 

A felszíni formák ábrázolása térképen. Térképmásolás. Saját település megtalálása Ma-

gyarország térképén. Ismeretszerzés Magyarország domborzati térképéről. 

A lakóhelyek csoportosítása szerkezet, földrajzi elhelyezkedés alapján, konkrét példák 

alapján. 

Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka elvégzése: képek, történetek keresése. 

Néhány jellegzetes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül. 

Utazás tervezése a lakóhely és valamely nevezetes helység között, térkép segítségével: 

látnivalók felsorolása, a távolság és időtartam becslése. Menetrendek, térképek, internet, úti-

könyv használatának gyakorlása. A tömegközlekedési rendszer jelentőségének, környezeti ha-

tásainak elemzése. 

A tanult ismeretek feldolgozása, ismétlése. 

A felmérő megírása. 

Kulcsfogalmak: Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közle-

kedési eszköz, tömegközlekedés. 

************************************************************************** 
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II/1. Lakóhelyem  

A fejezet első leckéjében hazánkat, ezen belül is lakóhelyünket keressük meg.  

Indulhatunk játékosan, egy űrhajó utasaként. Hol keresnénk lakóhelyünket?  

Haladjunk a nagyobbtól a kisebb felé! Világegyetem – Tejútrendszer – Naprendszer – 

Föld.  

Keressük meg a térképen a kontinensek közül azt, ahol Magyarország található (föld-

gömböt, térképet használjunk)! Európa – Kárpát-medence – Magyarország – lakóhelyünk. 

A virtuális utazáshoz használhatjuk a Google Maps alkalmazást vagy a 

https://zoom.earth oldalt. Mindkettővel látványosan be tudjuk mutatni, hogy településünk 

hol fekszik. 

A térképeket használva idézzük fel, amit a felszínformákról korábban tanultunk! 

Az álló- és folyóvizek megnevezését a Tk. 12/3., a felszínformákat, domborzatot a Tk. 

13/4. feladataiban eleveníthetjük fel. 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon keresőszavakkal: 

 „felszínformák” https://learningapps.org/index.php?s=felsz%C3%ADnform%C3%A1k 

 „domborzat” https://learningapps.org/index.php?s=domborzat 

 „vizek” https://learningapps.org/index.php?s=vizek 

A felszínformák átismétléséhez az alábbihoz hasonló szófelhőt is készíthetünk: 

 https://wordart.com/3sc2xmwh12vd/felsz%C3%ADnform%C3%A1k 

 
(forrás: a szerző munkája) 

https://zoom.earth/
https://learningapps.org/index.php?s=felsz%C3%ADnform%C3%A1k
https://learningapps.org/index.php?s=domborzat
https://learningapps.org/index.php?s=vizek
https://wordart.com/3sc2xmwh12vd/felsz%C3%ADnform%C3%A1k
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A www.jigsawplanet.com alkalmazással interaktív puzzle-t hozhatunk létre (akár Európa or-

szágairól): 

 Magyarország domborzati térképe: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943 

 Magyarország közigazgatási térképe: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075412b8f371 

A tankönyv 13/5. feladatában a lakóhely, településtípusok témát ismételjük.  

Készüljünk (kivetített) képekkel, ppt-vel. Például: 

https://drive.google.com/file/d/10McZLAq9swumUz6FkJnr3l-DjEyS_vnV/view?usp=sharing 

Felkészülésünkben segíthet: http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok 

Az előző fejezet „fény” témájához kapcsolódhatunk, ha megnézzük (Európa és) Ma-

gyarország fényszennyezettségi térképét. Jó kiindulópontja lehet a településtípusokról szóló 

beszélgetésnek. 

A kapcsolódó munkafüzeti oldalakon (12. és 13. oldal) számos további ötlet található a 

lecke feldolgozásához. 

Kiegészítő anyagok: 

 Falun c. animációs film:http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/no-eriggye-bo-

dza-a-magyar-falvak-csodas-hangulatat-gyurtak-ossze-ebbe-a-kisfilmbe 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=OY0Q0KsGqyo 

************************************************************************** 

II/2. Csodás fővárosunk, Budapest 

A leckében Budapest elhelyezkedéséről, nevezetességeiről, közlekedéséről, intézményeiről 

tanulunk. 

Ha az iskolánk Budapesten van, akkor is azt tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek többsé-

gének kevés ismerete van fővárosunkról. A lecke feldolgozását, ha csak lehet, előzze meg ta-

nulmányi kirándulás! Éljünk a kedvezményes, ingyenes utazási lehetőségekkel, múzeumi láto-

gatásokkal. 

http://sulitura.hu/budapest/dijmentes-vasuti-utazas 

http://eduline.hu/kozoktatas/2017/8/26/ingyenes_vonatjegy_muemlekek_3L8OME 

A fővárosban BKK-járatokkal történő utazást a 24 órás, kedvezményes csoportos tanu-

lójegy megvásárlásával szervezhetjük meg. 

https://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/megrendeles/cegeknek-

kozuleteknek-es-iskolaknak/kedvezmenyes-csoportos-tanulojegy/ 

A fenti jegytípussal hétköznapokon a BKK hajójáratait is ingyen igénybe vehetjük. A 

dunai hajózás, a pesti és budai oldalon található kikötőket érintve, a Dunáról megtekinthető 

http://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075412b8f371
https://drive.google.com/file/d/10McZLAq9swumUz6FkJnr3l-DjEyS_vnV/view?usp=sharing
http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok
http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/no-eriggye-bodza-a-magyar-falvak-csodas-hangulatat-gyurtak-ossze-ebbe-a-kisfilmbe
http://www.ujnemzedek.hu/eletmod/no-eriggye-bodza-a-magyar-falvak-csodas-hangulatat-gyurtak-ossze-ebbe-a-kisfilmbe
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=OY0Q0KsGqyo
http://sulitura.hu/budapest/dijmentes-vasuti-utazas
http://eduline.hu/kozoktatas/2017/8/26/ingyenes_vonatjegy_muemlekek_3L8OME
https://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/megrendeles/cegeknek-kozuleteknek-es-iskolaknak/kedvezmenyes-csoportos-tanulojegy/
https://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/megrendeles/cegeknek-kozuleteknek-es-iskolaknak/kedvezmenyes-csoportos-tanulojegy/
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számos látnivalóval (hidak, Margit-sziget, Parlament, Budai Vár stb.) nagy élményt nyújtanak 

még a fővárosban élőknek is. Biztassuk a gyerekeket fényképek készítésére! 

A lecke feldolgozására a tanulmányi kirándulás mellett az előzetes felkészülés utáni 

kiselőadás (tablóval, prezentációval) a leghatékonyabb. Bízzuk meg a gyerekeket, hagyjunk rá 

néhány hetet! Az elkészült munkákkal (tablók, fotók, rajzok) sokáig díszíthetjük az osztályter-

met. 

Az élmények felidézésére a saját fényképek mellett alkalmasak azok a videók, melyeket 

„Budapest nevezetességei” címen találhatunk pl. a YouTube csatornán.  

(pl.: https://www.youtube.com/watch?v=YnOPD5m4fdA&t=161s) 

Érdekesség: 

Az alábbi weboldalon megtekinthetjük egy-egy városrész, helyszín múltját (jelenleg a XIX–XX. 

században barangolhatunk) térkép, fénykép, levéltári adatok nyomán: 

https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/ 

Bemutatása: http://budapestvideo.hu/video/budapest-idogep 

Érdekes összehasonlítani (4 időmetszetben) a városszerkezetet különböző időszakokban. 

A munkafüzet 14/3. feladatához hasonlóan matematikaórákra mi is készíthetünk (szö-

veges) feladatokat, melyekben adatokat, évszámokat, távolságokat stb. számolhatnak ki a gye-

rekek, melyek Budapest egy-egy nevezetességéhez kapcsolódnak. 

A földrajzi nevek, intézménynevek helyesírását nyelvtanórákon gyakoroljuk – akkor is 

van rá mód, hogy kapcsolódjunk a környezetismeretből tanultakhoz.  

A munkafüzet 14–15. oldalának 4. feladata (a megfejtéseket nevezzük meg és írjuk is 

le nyelvtanórán!): 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YnOPD5m4fdA&t=161s
https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/
http://budapestvideo.hu/video/budapest-idogep
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A Mf. 15. oldal 5. feladata (a megfejtéseket nevezzük meg és írjuk is le nyelvtanórán!): 

 

************************************************************************** 

II/3. Földön, vízen, levegőben 

A leckében a közlekedési eszközökről tanulunk.  

Budapest látnivalóinak megbeszélésekor bizonyára elhangzott, hogy vannak olyan tö-

megközlekedési eszközök, melyek csak nagyvárosban vannak, illetve amely csak a fővárosban 

(metró, földalatti) található meg. 

A közlekedési eszközök személyek és áruk szállítására szolgálnak (Munkafüzet 16/1., 

2.). A szárazföldi közlekedés közúti és vasúti lehetőségeiről a tankönyv 16/1. és a munkafüzet 

16/3. feladatában, a vízi közlekedésről a tankönyv 17/2. és a munkafüzet 16/4. feladataiban, 

míg a légi közlekedésről a tankönyv 17. oldal 3. feladatában olvashatunk. 

Minden esetben beszéljük meg, mely változatok azok, melyek környezetbarátabbak! 
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Kiegészítő anyag: 

 Közlekedési eszközök: 

https://drive.google.com/file/d/1Bg9NpKuoHWOWxZHApAxArTLSSqUSDVat/view?us

p=sharing 

Az érdeklődő tanulóknak adjunk lehetőséget kiselőadás tartására: pl. egy-egy közlekedési esz-

köz vagy annak története (feltalálása) témákban! 

A tanulók újságokból gyűjthetnek képeket – csoportmunkában tablót, utcaképet, mon-

tázst állíthatnak össze belőlük.  

Magyarország közigazgatási térképe mellett autós térképeket is tanulmányozhatunk: 

figyeljük meg a vasútvonalakat, nagyobb csomópontokat! Az érdeklődő, tájékozottabb gyere-

kek segíthetnek egy-egy autópálya beazonosításában. 

Használjunk útvonaltervezőt: tervezzünk Budapesten belüli, gyalogos, tömegközleke-

déssel, illetve személyautóval történő utazást! 

Menetrendkereső használatával tervezzünk országon belüli utazást – nézzük meg, au-

tóval vagy távolsági busszal mennyi időbe telne az út! 

Kapcsolódjunk matematikaórán is a tanultakhoz: távolság, időtartam, költség tervezé-

sével! 

Óra végi összefoglalásra alkalmasak a munkafüzet 17. oldalának feladatai. 

Technikaórán készíthetünk (fantázia)járművet: dobozok, flakonok újrahasznosításával, 

de akár zöldségekből is. 

Kiegészítő anyagok: 

 Járművek zöldségekből: 

https://drive.google.com/file/d/1U76Jbfuyy2JU3nmsGlOsChFTGwIvqroQ/view?usp=s

haring 

 Járművek, útvonalak papírmakettekből:  

 http://papirmakett.fw.hu/http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/ 

https://drive.google.com/file/d/1Bg9NpKuoHWOWxZHApAxArTLSSqUSDVat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bg9NpKuoHWOWxZHApAxArTLSSqUSDVat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U76Jbfuyy2JU3nmsGlOsChFTGwIvqroQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U76Jbfuyy2JU3nmsGlOsChFTGwIvqroQ/view?usp=sharing
http://papirmakett.fw.hu/
http://krokotak.com/2016/08/glue-lee-printable-cars/
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http://erregyerenearra.blogspot.hu/2013/11/kozlekedes.html 

 Kerékpáros KRESZ: http://kerekparoskresz.com/jatekok/ 

 Filmek:  

 Bence és a tömegközlekedés: https://www.youtube.com/watch?v=h6QIYVBVzSs 

 Valamint a Traff mesék és Közlekedj okosan!, valamint a Közlekedj biztonságosan! so-

rozat adásai. 

Könyvajánló:  

 Tar Károly: Mesés közlekedés című könyvében teszteket is találunk. 

http://mek.niif.hu/02000/02038/html/ 

Izgalmas beszélgetés kiindulópontja lehet, ha képeket, videókat keresünk a jövőbeli közleke-

dés lehetséges módjairól (pl. https://www.youtube.com/watch?v=QQwnT1jqxw8 vagy 

https://www.youtube.com/watch?v=RbTX5i230X0) 

Terveztessünk, rajzoltassunk „jövőbeli” járműveket a gyerekekkel, a környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételével! 

A téma a fentieken túl számos lehetőséget kínál a tantárgyi kapcsolódásra. 

Pl.: Erdős Virág: Négyeshatos című verséhez kapcsolódóan, rajz (vizuális kultúra): kép-

kiegészítés, a perspektíva megfigyelése fényképeken (villamos a körúton). A vonal megállóit 

térképen megkereshetjük: http://budapestcity.org/11-egyeb/kozlekedes/villamos/4-6-os-vil-

lamos-hu.htm 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon „közlekedés” keresőszóval:  

 https://learningapps.org/index.php?s=k%C3%B6zleked%C3%A9s 

Interaktív feladatok, videó az Okosdoboz oldalon: 

 Ne tévedj el!:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=73 

 Utazás a Föld körül: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=612 

 A légszennyezettség és a közlekedés kapcsolatáról: http://www.okosdoboz.hu/vi-

deo?id=155 

************************************************************************** 

II/4. Összefoglalás I–II. (csak a munkafüzetben) 

Az I. és II. fejezet összefoglalása a munkafüzet 18–19. oldalán található. 

Az összefoglaló órára a munkafüzet csoportmunkát ajánl: 

1. Csillagközi utazás 

2. Földi jelenségek 

3. Lakóhely 

4. Csodás fővárosunk, Budapest 

5. Földön, vízen, levegőben 

csoportbeosztással. 

http://erregyerenearra.blogspot.hu/2013/11/kozlekedes.html
http://kerekparoskresz.com/jatekok/
https://www.youtube.com/watch?v=h6QIYVBVzSs
http://mek.niif.hu/02000/02038/html/
https://www.youtube.com/watch?v=QQwnT1jqxw8
https://www.youtube.com/watch?v=RbTX5i230X0
http://budapestcity.org/11-egyeb/kozlekedes/villamos/4-6-os-villamos-hu.htm
http://budapestcity.org/11-egyeb/kozlekedes/villamos/4-6-os-villamos-hu.htm
https://learningapps.org/index.php?s=k%C3%B6zleked%C3%A9s
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=73
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=612
http://www.okosdoboz.hu/video?id=155
http://www.okosdoboz.hu/video?id=155
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Az egyéni, illetve csoportban megoldandó feladat(ok)ra a munkafüzet 19. oldalán lá-

tunk mintát, de az előző leckékhez kínált (sokszor játékos) oldalak, alkalmazások, interaktív 

feladatok az összefoglaló órán is jól használhatóak. 

Az ajánlott szófelhők képe alkalmas a tanult ismeretek, fogalmak felidézésére. A cso-

porttagok beoszthatják, hogy ki melyik fogalom kapcsán számol be az ismeretekről. 

A szófelhők szavainak felhasználásával a gyerekek gondolattérképeket készíthetnek, 

melyekben az összefüggéseket, s a főfogalmak alá tartozó ismereteket is meg tudják jeleníteni. 

A csoportok a kapott témájukhoz bingó szókártyákat készíthetnek (24-25 darab/téma-

kör), az így összegyűjtött szavak felhasználásával készíthetünk bingójátékot. A szókártyák a 

gondolattérképek táblai megjelenítésére is felhasználhatók, illetve segítségükkel a gyerekek 

mondatokat alkothatnak a tanultakról. 

Számos játékkal tehetjük vonzóbbá az összefoglaló órát.  

Példaként: https://vidamtanar.blog/2018/01/13/fogocska-mashogy/ 

************************************************************************** 

III. fejezet – Itthon vagyok 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Magyarország nagy tájegységei. Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb ter-

mészeti és kulturális nevezetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és 

természeti környezete.  

A felszíni formák megfigyelése terepasztalon, maketten vagy saját készítésű modellen 

(pl. homokasztalon) és összevetése térképpel, földgömbbel. A település és közvetlen környe-

zete felszíni formakincseinek összekötése a modellezett formákkal. 

Térképmásolás. Saját település megtalálása Magyarország térképén. Néhány jellegze-

tes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül.  

Közös bemutató készítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. 

https://vidamtanar.blog/2018/01/13/fogocska-mashogy/
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A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, utazás, közlekedési eszközök. 

Matematika: Tájékozódás a síkban. Távolságok, nagyságrendek becslése, megneve-

zése, mérése. 

Magyar nyelv és irodalom: Magyarország értékeinek, illetve a lakóhelyhez köthető ér-

tékek megjelenítése a szépirodalomban. Fekete István regényei, mondák Mátyás királyról, Ki-

nizsi Pálról, történelmi olvasmányok. 

Vizuális kultúra: nemzeti szimbólumaink, illetve az egyes tájegységekhez köthető jel-

képek. 

Ének-zene: Magyarországhoz, illetve az egyes nagy tájegységekhez vagy a lakóhelyhez 

köthető népdalok, zeneművek. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

6+1 összefoglaló, rendszerező óra + 1 számonkérő óra (felmérő megíratása) + választhatóan a 

kiegészítő anyag (VIII. fejezet leckéinek) feldolgozása a fejezethez kapcsolódva. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A fejezet leckéi azonos módon épülnek fel. Ez tudatos: szeretnénk elmélyíteni, tudatossá tenni 

a nagytáj bemutatásának lépéseit: elhelyezkedése a térképen, szomszédos nagytájak, termé-

szetes határok, domborzat, időjárás, mezőgazdaság, feldolgozóipar, nagyobb települések, a 

nagytáj jellemző természeti (és épített) kincsei, nemzeti parkok, egyéb érdekességek. 

Minden esetben próbáljunk saját ismeretekre, élményekre építeni, esetleg közös él-

ményekre: nyári táborok, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások során. 

Az ismereteket azonos módon (gondolattérképes) vázlatokkal rögzítsük! Az összefüg-

géseket (pl. időjárás – mezőgazdaság) tudatosítsuk! A következtetések megfogalmazását bá-

torítsuk! 

A tanórákat ismétléssel kezdjük, az új nagytájat az előzőleg tanultakhoz kapcsoljuk tér-

ben (térképen is) – a szomszédos nagytájak, természetes határok megnevezésével! 

Minden órán használjunk térképeket (a munkafüzetben megtalálhatók), ha lehet, kive-

tített formában is! Ismerkedjünk a vaktérképpel! 

Interaktív tankocka feladatokat és videókat is ajánlunk a leckék feldolgozásához. 
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Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

A gyerekeket ösztönözzük önálló gyűjtőmunkára, kiselőadások tartására, tablók készí-

tésére! Használjunk kivetítőt, a gyerekek kapjanak lehetőséget saját készítésű ppt kivetíté-

sére! 

Az alsó tagozat erdei iskolái, kirándulásai, nyári táborai során készítsünk minél több 

fényképet – gyűjtsük az élményeket, emlékeket! 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, térképek (tanulói atlasz, kivetített), interaktív feladatokhoz szá-

mítógép, projektor. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása:  

Fontos lenne, hogyha a bemutatott, tanult nagytájakról saját élménnyel is rendelkeznének a 

gyerekek. Módunk van ingyenes utazásra (az általános iskolák, középfokú iskolák és gyógype-

dagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali tagozatos diákjai a ta-

nítási napokon és szombatonként díjmentesen utazhatnak a vasúton, ha a listán szereplő mű-

emlékeket, múzeumokat, emlékhelyeket látogatják meg:  

http://eduline.hu/kozoktatas/2017/8/25/ingyenes_vonatjegy_helyszinek_MHHUA7), 

éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy hazánk értékeit megismerhessék a gyerekek! Törekedjünk 

arra, hogy az épített, természeti, kulturális értékeinket minél gazdagabban bemutassuk – s 

kiemelten fontos, hogy saját szűkebb és tágabb környezetükkel megismerkedjenek a gyere-

kek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A rendszerben való gondolkodás fejlesz-

tése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti 

azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív 

attitűd megalapozása. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. 

A tanult ismeretek rendszerezése játékosan. A tanult ismeretek számonkérése, a tu-

dásszint vizsgálata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Magyarország nagy tájegy-

ségei. Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális neveze-

tessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti környezete. 

Magyarország nemzeti parkjainak felsorolása. A lakóhely közelében levő nemzeti park-

ról szerzett ismeretek elsajátítása. 

http://eduline.hu/kozoktatas/2017/8/25/ingyenes_vonatjegy_helyszinek_MHHUA7
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Fejlesztési követelmények: A nagy tájegységek felismerése Magyarország térképén. Irá-

nyok, távolságok leolvasása. A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét 

példák besorolása. Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka elvégzése: képek, történetek 

keresése. 

Térképmásolás. Saját település megtalálása Magyarország térképén. Néhány jellegze-

tes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül. Közös bemutató ké-

szítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában. A lakóhely közelében levő nemzeti park megis-

merése kutatómunkán keresztül. A tanult ismeretek feldolgozása, ismétlése. 

A felmérő megírása. 

Kulcsfogalmak: Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közle-

kedési eszköz, tömegközlekedés. 

************************************************************************** 

III/1. Alföld  

Ismételjük át, amit a domborzati formákról, ezen belül az alföldről tanultunk! Beszéljük meg, 

mi a különbség az alföld és az Alföld helyesírása, jelentése között! Magyarország domborzati 

térképén keressük meg a nagytájakat! Milyen domborzati formához tartoznak? Milyen színnel 

ábrázolja a térkép? 

A nagytáj elhelyezkedését térképen figyeljük meg! Keressenek a gyerekek települése-

ket, folyókat, magassági számokat az Alföldön! Milyen nagytájak határosak az Alfölddel? (Tk. 

18/1. feladat). 

A munkafüzet 20/1. feladatában rögzítsük a megbeszélt, megfigyelt ismereteket! 

A https://www.jigsawplanet.com alkalmazással készíthetünk puzzle-kat.  

Például ebből kiindulva: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943 

 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943


FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

121 
 

Hallgassuk meg a gyerekek beszámolóit: jártak-e valamelyik alföldi településen? Mi-

lyen emlékeik vannak? 

Ha kirándulás/tábor/erdei iskola alkalmával jártunk az Alföldön, idézzük fel a látottakat 

fényképekkel is! Képekkel, filmekkel illusztráljuk az információkat! 

Kiindulásként meghallgathatjuk Petőfi Sándor Az alföld című versét. Beszéljük meg, 

melyek azok a sorok, képek, amelyek az alföldi táj jellemzőit írják le! Ha egy videót is választunk 

hozzá, a képek segítségével megelevenedhet a táj: https://www.youtube.com/watch?v=-psF-

6nPgwA 

A tankönyv 18/2.,3.,4. és 19/5. feladatában olvasható információkat rögzítsük füzeti 

vázlatban – erre gondolattérkép is alkalmas. Kapcsolódó munkafüzeti feladatok: Mf. 20–21/2. 

és 3. 

A tanórán mind a domborzati, mind a közigazgatási térképet használjuk! Ezeket meg-

találjuk a munkafüzet 76–77., illetve 78–79. oldalán. 

A munkafüzet 21/4. feladatának megoldásához egyszerre több térképet is használniuk 

kell a diákoknak. Adjunk időt, segítséget a feladat megoldásához! 

https://www.youtube.com/watch?v=-psF-6nPgwA
https://www.youtube.com/watch?v=-psF-6nPgwA
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Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „alföld” keresőszóval: 

https://learningapps.org/index.php?s=alf%C3%B6ld 

A nemzeti parkokról a tanév során még tanulni fogunk. Az Alföld nemzeti parkjai: a 

Hortobágyi Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park, a Körös-Maros Nemzeti Park és a Duna–

Dráva Nemzeti Park. 

Honlapjaikon számos képet, filmet, információt találunk, melyekkel színesíthetjük tanóránkat: 

 http://www.hnp.hu/hu 

 http://knp.nemzetipark.gov.hu/ 

 http://www.kmnp.hu/ 

 http://www.ddnp.hu/ 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba vonattal ingyenesen utazhatunk: 

http://opusztaszer.hu/hu/ingyenes-vasuti-utazas-az-opusztaszeri-nemzeti-torteneti-

emlekparkba/ 

A Hortobágyi Nemzeti Parknak számos saját filmje van fent a YouTube-on, melyek se-

gítik bemutatni ezt a tájat: https://www.youtube.com/user/hortobagyinemzetipar 

Kiegészítő anyagok, filmajánló:  

 Vad Kunság – A puszta rejtett élete  

 Vad Magyarország – A vizek birodalma 

Magyarország nemzeti parkjai – A Kőrös Maros Nemzeti Park: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-R7x5ca5xM 

 Magyarország nemzeti parkjai – Hortobágy: 

https://www.youtube.com/watch?v=UGLCXi-UEx4&index=8&list=PLaAL7XH-

_rmVTNqklqfUv2rNdsk7UAxnT 

 Magyarország nemzeti parkjai – Kiskunsági Nemzeti Park: 

https://www.youtube.com/watch?v=3CzAa1TaslQ&list=PLaAL7XH-

_rmVTNqklqfUv2rNdsk7UAxnT&index=9 

************************************************************************** 

III/2. Kisalföld  

A nagytáj elhelyezkedését térképen figyeljük meg! Keressenek a diákok településeket, folyó-

kat, magassági számokat a Kisalföldön! Milyen nagytájak határosak a Kisalfölddel? (Tankönyv 

20. oldal) Figyeltessük meg, hogy a Kisalföld túlnyúlik hazánk határán! A munkafüzet 76–77., 

illetve 78–79. oldalán található térképeket használjuk! 

Hallgassuk meg a gyerekek beszámolóit: jártak-e valamelyik kisalföldi településen, mi-

lyen emlékeik vannak? 

Ha kirándulás/tábor/erdei iskola alkalmával jártunk a Kisalföldön, idézzük fel a látotta-

kat fényképekkel is! Képekkel, filmekkel illusztráljuk az információkat! 

https://learningapps.org/index.php?s=alf%C3%B6ld
http://www.hnp.hu/hu
http://knp.nemzetipark.gov.hu/
http://www.kmnp.hu/
http://www.ddnp.hu/
http://opusztaszer.hu/hu/ingyenes-vasuti-utazas-az-opusztaszeri-nemzeti-torteneti-emlekparkba/
http://opusztaszer.hu/hu/ingyenes-vasuti-utazas-az-opusztaszeri-nemzeti-torteneti-emlekparkba/
https://www.youtube.com/user/hortobagyinemzetipar
https://www.youtube.com/watch?v=E-R7x5ca5xM
https://www.youtube.com/watch?v=UGLCXi-UEx4&index=8&list=PLaAL7XH-_rmVTNqklqfUv2rNdsk7UAxnT
https://www.youtube.com/watch?v=UGLCXi-UEx4&index=8&list=PLaAL7XH-_rmVTNqklqfUv2rNdsk7UAxnT
https://www.youtube.com/watch?v=3CzAa1TaslQ&list=PLaAL7XH-_rmVTNqklqfUv2rNdsk7UAxnT&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3CzAa1TaslQ&list=PLaAL7XH-_rmVTNqklqfUv2rNdsk7UAxnT&index=9
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Beszéljük meg, olvassuk el, hogyan alakult ki a Kisalföld felszíne! Milyen az időjárása? 

Mindez minek kedvez (mezőgazdaság), hogyan dolgozzák fel a terményeket, illetve az állatok 

húsát? (Mf. 22/1.) 

A Kisalföld jellemzőinek tanulásakor minden esetben hasonlítsuk össze az Alföldre jel-

lemző, előző leckében tanult információkkal! (Mf. 22/2.) 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon a Kisalföld és az Alföld összehasonlításához: 

Barangoljunk alföldi tájakon! http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1147 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon az „Alföld + Kisalföld” keresőszavakkal:  

https://learningapps.org/index.php?s=alf%C3%B6ld+kisalf%C3%B6ld 

A munkafüzet 23/3. feladatának vaktérképén a városokat a munkafüzet végében talál-

ható közigazgatási térképen keressük meg! 

 

 

Érdekesség: Győr városának ókori latin neve – Arrabona – a Rába folyó nevében még 

felismerhető. 

A tankönyv 21. oldalán olvashatunk a Fertő tóról (hivatalos neve: Fertő). A munkafüzet 

23. oldalának 6. és 7. feladatai kapcsolódnak az olvasottakhoz. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1147
https://learningapps.org/index.php?s=alf%C3%B6ld+kisalf%C3%B6ld
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Magyarázat: 

„A Fertőtó környéke Magyarország legszelesebb vidékei közé tartozik.  

A szél a Fertő sekély vizét északról a déli partok felé nyomja. A sekély vízállás miatt egy furcsa 

jelenség figyelhető meg. Ha a szél több napig egy irányba fúj, akkor amerre fújja a vizet, ott 

magasabb lesz a vízszint, mint amerről fújja. Ez a tó ferde vízállása, amelyet a szél okoz. 1888-

ban 81 cm vízszintkülönbséget mértek a tó déli és északi partja között.” (forrás és egyéb érde-

kességek: http://www.ferto-to.hu/foldrajz.html) 

Kiegészítő anyagok a Tk. 21.oldali szorgalmi feladatához: 

 lápi póc: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-

halfaunaja/ch05s59.html 

 bölömbika: http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste 

 vízipásztor: https://www.izeltlabuak.hu/faj/vizi-pasztor 

 sárjáró: http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limfal 

 tarkaszövő: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1141 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 Világörökségek Magyarországon – Fertő kultúrtáj: 

https://www.youtube.com/watch?v=FdfaiEey__M 

 A Vad Szigetköz című film: 

 Szigetköz: https://www.youtube.com/watch?v=EnqKdUxWBMs 

http://www.ferto-to.hu/foldrajz.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/ch05s59.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/ch05s59.html
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste
https://www.izeltlabuak.hu/faj/vizi-pasztor
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-limfal
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1141
https://www.youtube.com/watch?v=FdfaiEey__M
https://www.youtube.com/watch?v=EnqKdUxWBMs
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 Magyarország Nemzeti Parkjai – A Fertő-Hanság Nemzeti Park: 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon a „Kisalföld” keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=kisalf%C3%B6ld 

************************************************************************** 

III/3. Nyugat-magyarországi-peremvidék 

A tanórát ismét a nagytájak elnevezésének és elhelyezkedésének ismétlésével kezdhetjük 

(munkafüzet 24/1.). 

A Nyugat-magyarországi-peremvidék nagytáj megismeréséhez a domborzati térképen 

(Európa-térképen) keressük meg az Alpok vonulatait! Beszéljük meg, hogy mit jelenthet a 

domborzat szempontjából az „Alpokalja” elnevezés – mint a Nyugat-magyarországi-peremvi-

dék része! Figyeljük meg a földrajzi nevek helyesírását! Beszéljük meg, mit jelent a „Dunántúl”. 

Keressünk településeket, magassági számokat a nagytájról a térképek segítségével! 

Idézzük fel eddigi ismereteinket: járt-e valaki itt, vannak-e emlékei, élményei, fényké-

pei a tájról? 

Keressük meg a térképen az Alpok legmagasabb csúcsát (Mont Blanc 4810 m) és a Kő-

szegi-hegység, egyben a Dunántúl legmagasabb pontját (Írott-kő 882 m)! Becsültessük meg, 

hányszor magasabb a Mont Blanc az Írott-kőnél! (kb. 5-ször) 

A tankönyv 22/2. és 23/3. feladatában található ismereteket vázlatban (akár gondolat-

térképpel) rögzítsük! Beszéljük meg, milyen összefüggés van az időjárás, a mezőgazdaság és a 

feldolgozóipar között! A munkafüzet 25/3. feladatában értelmezzük az oszlopdiagramot, ösz-

szehasonlítva a Tiszántúl és az Alpokalja napsütéses óráinak számát, valamint a csapadék-

mennyiséget! 

A munkafüzet 24/2. feladatában rögzítsük a legfontosabb ismereteket, de készítsünk 

füzeti vázlatot is! 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4
https://learningapps.org/index.php?s=kisalf%C3%B6ld
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Sopront, Kőszeget, Szombathelyt keressük meg a térképen, és írjuk be a Mf. 24/1. fel-

adat térképére!  

A kőszegi Jurisics-vár történetével is megismerkedhetünk – a tanulók történelmi olvas-

mányaikban negyedik osztályban találkoznak a törökellenes harcokkal, a várvédők hősiessé-

gével. 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 http://m.koszeg.hu/hu/koszeg/tortenelem 

 http://jurisicsvar.hu/hu/jurisicsvar/var/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=74WkDkpcubs 

 https://www.youtube.com/watch?v=2YaQW3V87ww 

Az Őrségi Nemzeti Parkról: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MrE9UU2vhtI 

 https://www.youtube.com/watch?v=6AcNr-kUZV0 

 https://www.youtube.com/watch?v=9V6Xrwq9sNo 

Az Őrség látnivalóról: 

 http://www.orseg.info/hu/info/latnivalok 

 http://kirandulastippek.hu/orseg 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon az „Alpokalja” keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=alpokalja 

illetve a „Nyugat-magyarországi-peremvidék” keresőszavakra: 

https://learningapps.org/index.php?s=nyugat-magyarorsz%C3%A1gi+peremvid%C3%A9k 

************************************************************************** 

III/4. Dunántúli-domb- és hegyvidék 

A tanórát ismét a nagytájak elnevezésének és elhelyezkedésének ismétlésével kezdhetjük. A 

domborzati térképen keressük meg a Dunántúli-domb- és hegyvidéket, természetes határait! 

Beszéljük meg, a nagytáj elnevezése mit üzen, milyen lehet a nagytáj felszíne! 

A munkafüzet végén található domborzati és közigazgatási térkép segítségével keres-

sünk településeket, magassági számokat a térképeken! Keressük meg a dombvidékeket és a 

Mecsek hegységet is! 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

Mecseki látnivalók: 

 http://www.iranypecs.hu/hu/info/latnivalok/mecseki-latnivalok/index.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=aMBrpHaqq-M 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZfH4lrM-BCU 

http://m.koszeg.hu/hu/koszeg/tortenelem
http://jurisicsvar.hu/hu/jurisicsvar/var/
https://www.youtube.com/watch?v=74WkDkpcubs
https://www.youtube.com/watch?v=2YaQW3V87ww
https://www.youtube.com/watch?v=MrE9UU2vhtI
https://www.youtube.com/watch?v=6AcNr-kUZV0
https://www.youtube.com/watch?v=9V6Xrwq9sNo
http://www.orseg.info/hu/info/latnivalok
http://kirandulastippek.hu/orseg
https://learningapps.org/index.php?s=alpokalja
https://learningapps.org/index.php?s=nyugat-magyarorsz%C3%A1gi+peremvid%C3%A9k
http://www.iranypecs.hu/hu/info/latnivalok/mecseki-latnivalok/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=aMBrpHaqq-M
https://www.youtube.com/watch?v=ZfH4lrM-BCU
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 https://www.youtube.com/watch?v=gYyKAfQ7oFk 

 http://www.turistamagazin.hu/szarvasboges-a-mecsekben.html?kezd=105 

A Zengőről: 

 http://www.turautak.com/cikkek/varak--romok/varak--varromok/zengovar--

puspokszentlaszlo-.html 

Olvassuk el a tankönyv 24/3. feladatában, hogy mit tudunk a táj éghajlatáról! Beszéljük meg, 

hogyan függ ez össze a mezőgazdasággal és a feldolgozóiparral! 

(Munkafüzet 26/2.) 

A munkafüzetben jelöljük a Mecsek legmagasabb pontját, a Zengőt, valamint Pécs vá-

rosát! (Mf. 26/1.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYyKAfQ7oFk
http://www.turistamagazin.hu/szarvasboges-a-mecsekben.html?kezd=105
http://www.turautak.com/cikkek/varak--romok/varak--varromok/zengovar--puspokszentlaszlo-.html
http://www.turautak.com/cikkek/varak--romok/varak--varromok/zengovar--puspokszentlaszlo-.html
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A tankönyv 25. oldalán lévő feladatokhoz sokféle háttéranyagot találhatunk. 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 A Mecsek erdeiről, a szarvasbőgésről nemcsak a könyvben olvashatunk, hanem videó-

kat is találhatunk, pl.: https://www.youtube.com/watch?v=0kYww__No98 

A Mecsek állatvilága:  

 http://www.mecsek.gportal.hu/gindex.php?pg=15005403&nid=2530821 

 http://www.fauna-mecsek.shp.hu/hpc/web.php?a=fauna-mecsek 

Péccsel ismerkedhetünk: 

 http://www.iranypecs.hu/hu/info/latnivalok/index.html 

 https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/pecs 

Pécs nevéről: 

 http://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/egy-rejtely-nyomaban-honnan-ered-pecs-

neve/ 

A Mecsek kapuról: 

 http://www.iranypecs.hu/hu/info/latnivalok/mecseki-latnivalok/mecsek-kapu.html 

 https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/pecs/mecsek-kapu-1205 

A Duna–Dráva Nemzeti Parkot megismerhetjük: 

 http://www.ddnp.hu/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=9GbHMTIxZ3A 

Számos webkamerát állítottak fel a Duna–Dráva Nemzeti Parkban, így például a rétisas költé-

sét is megfigyelhetjük: http://erdeiprogramok.hu/2017/04/03/elo-adas-a-retisas-feszekbol-

kikelt-az-elso-fioka/ 

Az Abaligeti Denevérmúzeum is sok érdekességet kínál: 

http://www.abaligetibarlang.hu/denevermuzeum/ 

A Nemzeti Park a tanösvényhez vezetőfüzetet is összeállított. Anyagából válogatva 

akár a tanulók szövegértését is fejleszthetjük olvasásórákon. 

http://www.ddnp.hu/_user/browser/File/e-tanosv/denever_to.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=0kYww__No98
http://www.mecsek.gportal.hu/gindex.php?pg=15005403&nid=2530821
http://www.fauna-mecsek.shp.hu/hpc/web.php?a=fauna-mecsek
http://www.iranypecs.hu/hu/info/latnivalok/index.html
https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/pecs
http://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/egy-rejtely-nyomaban-honnan-ered-pecs-neve/
http://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/egy-rejtely-nyomaban-honnan-ered-pecs-neve/
http://www.iranypecs.hu/hu/info/latnivalok/mecseki-latnivalok/mecsek-kapu.html
https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/pecs/mecsek-kapu-1205
http://www.ddnp.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=9GbHMTIxZ3A
http://erdeiprogramok.hu/2017/04/03/elo-adas-a-retisas-feszekbol-kikelt-az-elso-fioka/
http://erdeiprogramok.hu/2017/04/03/elo-adas-a-retisas-feszekbol-kikelt-az-elso-fioka/
http://www.abaligetibarlang.hu/denevermuzeum/
http://www.ddnp.hu/_user/browser/File/e-tanosv/denever_to.pdf
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A munkafüzet 27/4. feladatában az igaz/hamis állításokhoz kérjünk (adjunk) magyará-

zatot! 

A munkafüzet 27/5. feladatában látható bivalyról és vidráról olvasható érdekességek: 

 https://www.bfnp.hu/hu/kapolnapusztai-bivalyrezervatum-kis-balaton 

 https://www.bfnp.hu/hu/hirek/egy-kivancsi-vendeg-ejszaka-es-nappal 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapján – https://www.bfnp.hu/ – a többi közt letölthető 

anyagokat találunk, feladatlapokat, rejtvényeket: https://www.bfnp.hu/hu/feladatlapok-

rejtvenyek 

A munkafüzet 27/szorgalmi feladatához kapcsolódó információ Fekete Istvánról: 

http://bfnp.hu/hu/fekete-istvan-emlekhely-kis-balaton-fenekpuszta-dias-sziget 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon a „dunántúli domb” keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=dun%C3%A1nt%C3%BAli+domb 

************************************************************************** 

III/5. Dunántúli-középhegység 

A domborzati térképet használva figyeljük meg a nagytáj elhelyezkedését, természetes hatá-

rait, a Zala folyót és a Dunát! A DNY-ÉK irányban elhelyezkedő tájtól délre keressünk tavakat 

(Balaton, Velencei-tó), a Dunántúli-középhegység területén településeket, magassági számo-

kat! 

Idézzük fel saját élményeinket (ki járt ott, emlékek, fotók)! 

A Dunántúli-középhegységben található hegységeket, a Bakonyt, a Vértest, a Velencei-

hegységet és a Dunazug-hegységet is keressük meg! 

A térképpel való ismerkedés után a munkafüzet 28/1. és 29/3. feladatait oldjuk meg! 

https://www.bfnp.hu/hu/kapolnapusztai-bivalyrezervatum-kis-balaton
https://www.bfnp.hu/hu/hirek/egy-kivancsi-vendeg-ejszaka-es-nappal
https://www.bfnp.hu/
https://www.bfnp.hu/hu/feladatlapok-rejtvenyek
https://www.bfnp.hu/hu/feladatlapok-rejtvenyek
http://bfnp.hu/hu/fekete-istvan-emlekhely-kis-balaton-fenekpuszta-dias-sziget
https://learningapps.org/index.php?s=dun%C3%A1nt%C3%BAli+domb
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A tankönyv 26. oldalának 2. és 3. feladatában olvashatunk a nagytáj időjárási viszonya-

iról, az ezzel összefüggő mezőgazdaságáról, növénytermesztésről, állattenyésztésről. Röviden 

ismételjük át, amit a vízkörforgásról, a csapadékképződésről tanultunk! 

Következtessenek a tanulók: Milyen iparágak dolgozzák fel a mezőgazdaság által meg-

termelt javakat? 
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Kiegészítő anyagok a Tk. 26/szorgalmi feladatához: 

Gesztes váráról (Várgesztes):  

 http://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/vargesztes-gesztesi-var 

 http://provertes.hu/index.php/naturparki-ertektar/legendak-tortenelmi-

erdekessegek/194-gesztesi-var 

 https://www.youtube.com/watch?v=MSBSYMEobEg 

A tatai várról: 

 http://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/tata-oregvar 

 https://www.youtube.com/watch?v=tMSaSynr-gg 

 https://www.youtube.com/watch?v=vFt22dl6oCc 

Nagyvázsonyról: 

 http://kinizsivar.hu/galeria/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=tyeXIqaTJWk 

 https://www.youtube.com/watch?v=2b_c3AhF5NU 

Biztassuk a gyerekeket önálló gyűjtőmunkára, tablókészítésre, kiselőadás tartására a nagytáj 

egy-egy ismert településének, építészeti vagy természeti értékének, kisebb tájegységének 

vagy nemzeti parkjának bemutatásával! 

Tanóránkat képekkel, videorészletekkel színesítsük! A nemzeti parkok bemutatásával, 

az ott található növény- és állatvilág megismerésével nem csupán a nagytájjal ismerkedünk, 

hanem más témakörök ismereteit is átismételjük, megerősítjük (emlősökről, madarakról, ízelt-

lábúakról, haszonnövényekről stb. tanultakat). 

 

Kiegészítő anyagok: 

Hévízi-tó:  

 https://www.youtube.com/watch?v=lwYBJm0VG24 

 https://www.youtube.com/watch?v=2a6fcGeLQ_I 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rx3cFlAEGP8 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapján – https://www.bfnp.hu/ – a többi közt letölthető 

anyagokat találunk, feladatlapokat, rejtvényeket:  

 https://www.bfnp.hu/hu/feladatlapok-rejtvenyek 

 A nemzeti parknak számos kisfilmje megtalálható: 

https://www.youtube.com/user/bfnpi/videos 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park információkban gazdag honlapja: 

http://www.dunaipoly.hu/hu/ 

  

http://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/vargesztes-gesztesi-var
http://provertes.hu/index.php/naturparki-ertektar/legendak-tortenelmi-erdekessegek/194-gesztesi-var
http://provertes.hu/index.php/naturparki-ertektar/legendak-tortenelmi-erdekessegek/194-gesztesi-var
https://www.youtube.com/watch?v=MSBSYMEobEg
http://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/tata-oregvar
https://www.youtube.com/watch?v=tMSaSynr-gg
https://www.youtube.com/watch?v=vFt22dl6oCc
http://kinizsivar.hu/galeria/
https://www.youtube.com/watch?v=tyeXIqaTJWk
https://www.youtube.com/watch?v=2b_c3AhF5NU
https://www.youtube.com/watch?v=lwYBJm0VG24
https://www.youtube.com/watch?v=2a6fcGeLQ_I
https://www.youtube.com/watch?v=Rx3cFlAEGP8
https://www.bfnp.hu/
https://www.bfnp.hu/hu/feladatlapok-rejtvenyek
https://www.youtube.com/user/bfnpi/videos
http://www.dunaipoly.hu/hu/
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Számos letölthető kiadványuk van, így a Cincér újság számai: 

http://www.dunaipoly.hu/hu/tudastar/kiadvanyok/cincer-fuzetek 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeXmoawbaWU 

A lecke összefoglalásaként oldjuk meg a Mf. 29/5. és 6. feladatokat: 

 

  

Kiegészítő anyagok: 

 A füleskuvikról: http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otusco 

 A tihanyi levendulásról: https://www.youtube.com/watch?v=tk3clWCcjZ0 

 A Tihanyi-félszigetről: https://www.youtube.com/watch?v=AN2zsy4Cf1M 

 https://www.youtube.com/watch?v=1u37faNvC68 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon a Dunántúli-középhegység keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=dun%C3%A1nt%C3%BAli+k%C3%B6z%C3%A9p 

hegys%C3%A9g 

************************************************************************** 

  

füleskuvik levendula 

http://www.dunaipoly.hu/hu/tudastar/kiadvanyok/cincer-fuzetek
https://www.youtube.com/watch?v=ZeXmoawbaWU
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-otusco
https://www.youtube.com/watch?v=tk3clWCcjZ0
https://www.youtube.com/watch?v=AN2zsy4Cf1M
https://www.youtube.com/watch?v=1u37faNvC68
https://learningapps.org/index.php?s=dun%C3%A1nt%C3%BAli+k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
https://learningapps.org/index.php?s=dun%C3%A1nt%C3%BAli+k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
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III/6. Északi-középhegység 

A tanórát ismét az eddig tanult nagytájak ismétlésével: a domborzati térképen való tájékozó-

dással, a nagytájak megkeresésével, jellemzőik rövid átismétlésével kezdjük. 

Ezt tehetjük játékos, rejtvényes formában is, amikor egy-egy jellemzőt (időjárás, me-

zőgazdaság, felszín, település, magassági szám, természeti vagy épített érték stb. megneve-

zése) árulunk el egy nagytájról, s kérjük a diákokat, hogy nevezzék meg (és mutassák meg a 

térképen). 

Keressük meg a domborzati térképen a Kárpátok vonulatait! Keressük meg a Dunát, a 

Tiszát és a Bodrogot, figyeljük meg északi határunk vonalát! 

Az Északi-középhegység elhelyezkedését, hegységeit: a Börzsönyt, a Cserhátot, a Mát-

rát, a Bükköt és a Zempléni-hegységet figyeljük, nevezzük meg! Keressünk településeket, ma-

gassági számokat a nagytájon, figyeljük meg a térkép színezését! Keressük meg a Kékest, Ma-

gyarország legmagasabb pontját! 

A gyerekek ezek után akár már egyénileg vagy párban is megoldhatják a munkafüzet 

30/1. és 31/2. feladatokat. 
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Hallgassuk meg a gyerekek beszámolóit, saját élményeit – ki hol járt, milyen emlékeik 

vannak a nagytájról! 

A tankönyv 28. oldalának 2. feladata alapján mutassuk be a nagytáj időjárását, ezzel 

összefüggésben mezőgazdaságát! Keressük meg az ismert borvidékeket! 

Ismerkedjünk meg a Bükk-fennsíkkal – beszéljük meg, mit jelent a fennsík elnevezés! A 

Bükk-fennsík („óriások asztala”) sok látogatót vonz. Keressünk képeket, filmeket a megismer-

tetéséhez, biztassuk a gyerekeket egy-egy látnivaló bemutatására! 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 https://bnpi.hu/doc/2015/9/a_bukk_fennsik.pdf 

 http://kirandulastippek.hu/bukk/bukk-fennsik-oserdo-bel-ko 

 https://www.szilvasvarad.hu/latnivalok/bukk-fennsik 

 https://bnpi.hu/oldal/a-bukk-hegyseg-39.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=_bXQf4C4eEI 

 https://www.youtube.com/watch?v=wFYPXlFo8XQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=rAvesE17-v0 

 https://www.youtube.com/watch?v=rAvesE17-v0 

  

https://bnpi.hu/doc/2015/9/a_bukk_fennsik.pdf
http://kirandulastippek.hu/bukk/bukk-fennsik-oserdo-bel-ko
https://www.szilvasvarad.hu/latnivalok/bukk-fennsik
https://bnpi.hu/oldal/a-bukk-hegyseg-39.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bXQf4C4eEI
https://www.youtube.com/watch?v=wFYPXlFo8XQ
https://www.youtube.com/watch?v=rAvesE17-v0
https://www.youtube.com/watch?v=rAvesE17-v0
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Az Aggteleki Nemzeti Parkról: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7BMYt2djHDE 

 https://www.youtube.com/watch?v=oPyVBnO5t-0 

 https://www.youtube.com/watch?v=6wT7KZFs-Qo&t=117s 

Tokaj-Hegyalja borvidék: 

 https://www.youtube.com/watch?v=XEN098JxNrk 

Hollókő – Ófalu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zPOF8kwrOY8 

Hollóháza többek között a porcelánjáról híres, az Istállóskői-barlangról és az ősemberleletek-

ről: http://elmenyekvolgye.hu/szilvasvarad/83-istalloskoi-barlang 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon az Északi középhegység keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=%C3%A9szaki+k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g 

************************************************************************** 

III/7. Összefoglalás III. (csak a munkafüzetben) 

A fejezet összefoglaló leckéjét a munkafüzet 32–33. oldalán találjuk. 

A nagytájakról tanultak összefoglalását csoportmunkában ajánljuk. A csoportok egy-

egy nagytáj bemutatásával készülnek, csomagolópapírra készített gondolattérképek segítsé-

gével. 

A csoportok a munkafüzetben segítséget is kapnak, hogy milyen kérdések mentén 

gyűjtsék össze az információkat. 

Törekedjünk arra, hogy a csoportok azonos sorrendet kövessenek a nagytájak bemu-

tatásánál! Az elkészült munkák alkalmasak arra, hogy összehasonlítsuk egymással a nagytája-

kat, akár domborzat, akár időjárás, mezőgazdaság stb. szempontjából. 

A korábban már ajánlott játékos, rejtvényes feladatokkal színesíthetjük az órát: egy-

egy jellemzőt (időjárás, mezőgazdaság, felszín, település, magassági szám, természeti vagy 

épített érték stb. megnevezése) árulunk el egy nagytájról, s kérjük, hogy a tanulók nevezzék 

meg (és mutassák meg a térképen). 

Készítsünk vaktérképeket, puzzle-t, keresztrejtvényt egy-egy nagytájhoz! 

A leckékben ajánlott oldalak, videók színesíthetik az órát. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7BMYt2djHDE
https://www.youtube.com/watch?v=oPyVBnO5t-0
https://www.youtube.com/watch?v=6wT7KZFs-Qo&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=XEN098JxNrk
https://www.youtube.com/watch?v=zPOF8kwrOY8
http://elmenyekvolgye.hu/szilvasvarad/83-istalloskoi-barlang
https://learningapps.org/index.php?s=%C3%A9szaki+k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g


FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

136 
 

Felhasználhatunk puzzle-t:  

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075412b8f371

 

                                                 (forrás: a szerző munkája) 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943

 

                                               (forrás: a szerző munkája) 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075412b8f371
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075412b8f371
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a502b0f5943
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  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a80d1465f3b 

       
                                  (forrás: a szerző munkája) 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

 „tájak” keresőszóval: https://learningapps.org/index.php?s=t%C3%A1jak 

 „nagytájak” keresőszóval: https://learningapps.org/index.php?s=nagyt%C3%A1jak 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: 

 Ez a feladat nagyobb korosztálynak készült, de az érdeklődő tanulóknak differenciált 

feladathoz alkalmas – térképet is használhatnak a megoldáshoz:  

Tájdobozoló: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481 

Játékötlet: 

A csoportok tagjai megkapják kinagyított domborzati térképből saját nagytájukat. 

A tanító információkat mond egy nagytájról, s ezek alapján a csoporttagoknak fel kell ismer-

niük magukat. A nagytáj képét a csoport egyik tagja felemeli – a többi csoportból azok gyűlnek 

köré, akiknek csoportja szomszédos a nagytájjal. 

Változatai: a gyerekek maguk mondanak egy másik csoportról információkat, így áll össze Ma-

gyarország domborzati térképe. 

Az egyes csoportokat megkérhetjük, hogy idegenvezetőként mutassák be saját nagy-

tájukat, tabló vagy akár ppt formájában készítsenek „prospektust”, rejtvényeket nagytájukkal 

kapcsolatban. 

Az összefoglaló órán felhasználhatjuk az egyes leckéknél ajánlott filmeket is. 

A YouTube csatornán érdemes megnézni a Magyarország nemzeti parkjai és a Világ-

örökségek Magyarországon sorozatok részeit. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a80d1465f3b
https://learningapps.org/index.php?s=t%C3%A1jak
https://learningapps.org/index.php?s=nagyt%C3%A1jak
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481
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A tankönyv utolsó, VIII. fejezetének kiegészítő anyagai a fejezet leckéihez szervesen 

kapcsolódnak. Ajánljuk, hogy feldolgozásuk a III. fejezet végén történjen. 

A VIII. fejezet 3. leckéje a tankönyv 68–71. oldalán a nemzeti parkokat foglalja össze. 

Feldolgozásával az összefoglalást segítő feladatok közül az utolsó (munkafüzet 33. oldalán) 

könnyen megoldható. 

 

Az összefoglaló órát (interaktív) szófelhővel is színesíthetjük: 

 https://wordart.com/lzndi1hag28f/magyarorsz%C3%A1g-nevezetess%C3%A9gei 

 
(forrás: a szerző munkája) 

https://wordart.com/lzndi1hag28f/magyarorsz%C3%A1g-nevezetess%C3%A9gei
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https://wordart.com/3sc2xmwh12vd/felsz%C3%ADnform%C3%A1k

 

(forrás: a szerző munkája) 

A nemzeti parkok közös „induló oldala”: http://magyarnemzetiparkok.hu/ 

************************************************************************** 

IV. fejezet – Élőhelyek 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Életközösség megfigyelése. Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A megfigyelt élő-

hely élőlényeinek csoportosítása (gomba, növény, állat, zöldség, gyümölcs). A haszonnövé-

nyek fogyasztható részeinek megnevezése. A környezet- és természetvédelem szerepének fel-

ismertetése. Az ember–természet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán ke-

resztül. 

https://wordart.com/3sc2xmwh12vd/felsz%C3%ADnform%C3%A1k
https://wordart.com/3sc2xmwh12vd/felsz%C3%ADnform%C3%A1k
http://magyarnemzetiparkok.hu/
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A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Magyar nyelv és irodalom: versek, mesék, regények az erdőről, állatairól, növényeiről, vizek-

ről. Fekete István regényei. 

Vizuális kultúra: az erdő színei. Hideg-meleg színek. Élőlények ábrázolása. 

Ének-zene: népdalok erdőről, mezőről, vizekről. 

Technika, életvitel és gyakorlat: szálasanyagok (pl. csuhé, gyékény, káka) feldolgozása, 

a fa megmunkálása, termésekből készített munkák. 

Testnevelés: utánzó mozgások. 

Matematika: térbeli tájékozódás, rész-egész viszony. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

6 + 1 összefoglaló, rendszerező óra + 1 számonkérő óra (felmérő megíratása). 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Vadon élő állatok csoportosítása, jellemzői, növények részei, élőhelyek, életfeltételek, nagy-

tájak jellemzői, fás szárú, lágy szárú növények. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

Mivel mind az erdő, mind a mező és a vizek, vízpartok élőhelyekről 2-2 órában tanulunk, így 

legalább az egyik órában csoportmunkában végezhetnek feladatokat a gyerekek. Az adott élő-

hely kapcsán sok állat, növény, szempont megvizsgálható, ha a csoportok között szétosztjuk a 

feladatokat, aztán akár valamelyik kooperatív technikával (három megy – egy marad, vagy 

jigsaw-módszerrel) a tudást megosztják, továbbadják a másik csoportnak. A tanultakból tab-

lókat készíthetnek a diákok. (A kooperatív technikákról segítséget itt találunk:  

http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf) 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

A fejezet leckéinek feldolgozásához a természetben való megfigyelés (séta, kirándulás) nélkü-

lözhetetlen. A terepgyakorlatot tervezzük meg – ehhez ötleteket a kiegészítő tananyagok kö-

zött találunk (tankönyvben, munkafüzetben, kézikönyvben). A terepgyakorlat során az aján-

lottak szerint végezzünk megfigyeléseket, rajzzal, fényképpel rögzítve a megfigyelteket! 

Ha rendelkezünk IKT eszközökkel, keressünk olyan webkamerákat, melyek erdők, me-

zők, vízpartok mellett vannak elhelyezve, ahol megfigyelhetjük az ott élő állatok életét! Ha 

naponta csak egy-két percig kapcsolunk ezekre a kamerákra rendszeresen, akkor nagyon sok 

http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
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érdekességet megfigyelhetünk, s nyomon követhetjük az évszakok és azzal együtt a környezet 

változását. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, nagyító, látcső, IKT eszközök. 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása:  

Mutassuk be, hogy az élővilág védelme, változatosságának megőrzése alapvető fontosságú 

Földünk és az emberiség léte szempontjából! Rá kell mutatnunk arra, hogy az emberiség (a 

társadalom) nem maradhat fenn, ha nem vigyázunk a minket körülvevő természetre, az élővi-

lágra, a körülöttünk élő állatok faj- és fajtagazdagságára. Óvnunk, védenünk kell ezt, mert saját 

fennmaradásunk függ tőle. A biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzése mellett etikai ér-

vek is szólnak: nincs jogunk el(ki)pusztítani fajokat, hiszen az állatoknak, növényeknek is joguk 

van az élethez, egyszeriek és megismételhetetlenek. Felelősséget kell viselnünk utódainkért, 

hogy ők is egy jó állapotban lévő bolygón élhessenek. A rövid távú hasznokért véghezvitt esz-

telen pusztítás saját gyermekeink, unokáink életesélyeit csökkenti. 

 

Az élőhelyek átalakítása, a környezetszennyezés, s az ebből következő éghajlatválto-

zás, az elemek körforgásába való beavatkozás (pl. a vízkörforgás során a talaj vagy a levegő 

szennyezése), az idegenhonos fajok inváziójának elősegítése, a túlvadászat, túlhalászat, túl-

gyűjtés mind-mind a biodiverzitás drámai csökkenéséhez vezet.  

Mutassunk rá, hogy a természetben, a változatos élőhelyeken vendégek vagyunk, ahol 

óvnunk, védenünk kell a természetet, az ott élő növényeket és állatokat! 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A felépítés és működés kapcsolatában az 

élőlények csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. A környe-

zet- és természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember–természet kapcsolat mint 

rendszer értelmezése konkrét példán keresztül.  

A tanult ismeretek rendszerezése játékosan. A tanult ismeretek számonkérése, a tu-

dásszint vizsgálata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Gombák, növények, álla-

tok.  

A növény részei (gyökér, szár, levél, virág, termés). A mag. Ehető növényi részek.  

Hazai vadon élő állatok (rókalepke, májusi cserebogár, kárász, csuka, seregély, fekete-

rigó, mezei pocok, őz, róka). 

Szaporodás: pete, tojás, elevenszülő. 
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A lakóhely hagyományai. A gazdálkodó ember természeti és épített környezetének köl-

csönhatása az ártéri fokgazdálkodás példáján. A folyószabályozás hatása és a vizek védelme. 

Fejlesztési követelmények: Életközösség megfigyelése. Az élővilág szerveződési szintje-

inek felismerése. A megfigyelt élőhely élőlényeinek csoportosítása (gomba, növény, állat, 

zöldség, gyümölcs). Néhány jellegzetes állatnyom tanulmányozása, lerajzolása. Életnyomok 

gyűjtése a terepi látogatás során. Állatnyomok megismerése. 

Példák keresése arra, hogyan látták el az ártéri gazdálkodásból élők táplálékigényüket 

(növények, tenyésztett állatok, halászat, vadászat), hogyan készítették és tartósították ételei-

ket, milyen használati tárgyakat és milyen nyersanyagokból készítettek, hogyan ügyeltek arra, 

hogy a megújuló természet hosszú távon is biztosítsa igényeiket. 

A tanult ismeretek feldolgozása, ismétlése. 

A felmérő megírása. 

Kulcsfogalmak: Életközösség, növényi szerv, életciklus, fenntarthatóság, fokgazdálkodás, ter-

mészetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly. 

************************************************************************** 

IV/1. Az erdő  

A tankönyv indító versében az erdő szeretetére, óvására hívjuk fel a figyelmet. A vers mellé 

tehetjük az Erdő fohászát. Beszéljük meg, miért kell óvnunk az erdőt! 

A munkafüzet 34/1. feladatában a korábbi évek ismereteit elevenítjük fel az élőhelyek-

ről és az erdő nyújtotta életfeltételekről.  

Kiegészítő anyagok, filmajánlók: 

 http://erdo.kormany.hu/az-erdok-jelentosege 

 Az ajánlott film (https://www.youtube.com/watch?v=mHctCJRtX40) egy tölgyfán ke-

resztül mutatja be az erdő életét. A filmet délután, szabadidőben is megtekinthetjük, 

de ha nem tudunk ennyi időt rászánni, keressünk time laps videókat fákról.  

Pl.: https://www.youtube.com/watch?v=qImPJo6Nc9I 

A tankönyv 30. oldalán a fás szárú, évelő, lombhullató, örökzöld fogalmak jelennek meg. Idéz-

zük fel, mit jelentenek! 

 

  

http://erdo.kormany.hu/az-erdok-jelentosege
https://www.youtube.com/watch?v=mHctCJRtX40
https://www.youtube.com/watch?v=qImPJo6Nc9I
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A kapcsolódó munkafüzet 34/2. feladata: 

 

A 3. feladatban erdőhöz, fához kapcsolódó szólásokkal, közmondásokkal találkozunk. 

Gyűjthetünk még hasonlókat, pl.: 

 Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. 

 Aki nagy fára hág, nagyot esik. 

 Egy szál fa még nem erdő.  

 Jó a vén fa árnyékában pihenni.  

 Fából vaskarika. 

 Nem nőnek a fák az égig. 

 Jó fának is van rossz gyümölcse. 
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 A fát nem vágják ki egy csapásra.  

 Addig hajtsd a fát, míg vessző.  

 stb. 

A tölgyesek, bükkösök, fenyvesek megfigyelése nem mindig lehetséges egyetlen kiránduláson 

belül. De törekedjünk arra, hogy a négy alsó tagozatos tanév során ezeket a fákat (és erdőket) 

megfigyeljük! A kirándulások során figyeljük meg, mennyire világos vagy sötét az erdő, van-e 

aljnövényzet, milyen távolságra állnak egymástól a fák, mekkora a lombkoronájuk, látjuk-e 

gyökereiket! Vizsgáljuk meg a kérgüket, arról papír, zsírkréta segítségével készítsünk kéreg-

minta-gyűjteményt! Ehhez segítséget itt találunk: 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/kereg/kereg.html 

A tankönyv 30/3. feladatának ábrája az erdő szintjeit mutatja be. A lombkoronaszintet 

a fák lombkoronája alkotja. Az ágak között fészkelő madarak, az odvakban élő madarak, mó-

kusok, pelék élnek itt. Ehhez találunk rajzos illusztrációkat is: 

http://www.csipogo.hu/erdo/az-erdo-szintjei 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon az „erdő szintjei” keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=erd%C5%91+szintjei 

A cserjeszinten az itt fészkelő énekesmadarak és az emlősök élnek. 

Az avarszint a talaj közeli növények közt megbújó apróbb állatok élőhelye. 

A talajszinten mohát, gombákat, köztük élő rovarokat találunk, míg a gyökerek rókák, 

borzok, nyestek, üregi nyulak vackait rejti. 

A kapcsolódó munkafüzeti 35/4. feladatban az erdő szintjeihez kell sorolnunk az álla-

tokat, miközben átismételjük az emlős, madár, rovar, a ragadozó, növényevő, mindenevő fo-

galmakat. 

A tankönyv 31/4. feladata a gombákról szól, az ábra a gomba részeit ábrázolja. 

Kiegészítő anyagok a gombához: 

 Gombázzunk együtt! https://www.youtube.com/watch?v=-GDJoERtNTA 

 Interaktív szófelhő a gombákról (Kapcsolódva „A gombakirály” c. meséhez):  

https://wordart.com/jd0ehemq6iah/a-gombakir%C3%A1ly 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/kereg/kereg.html
http://www.csipogo.hu/erdo/az-erdo-szintjei
https://learningapps.org/index.php?s=erd%C5%91+szintjei
https://www.youtube.com/watch?v=-GDJoERtNTA
https://wordart.com/jd0ehemq6iah/a-gombakir%C3%A1ly
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(forrás: a szerző munkája) 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon a„gomba” keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=gomba 

A gombához kapcsolódó feladat a munkafüzetben a következő lecke elején a Mf. 36/1. 

feladatban található. 

A Tk. 31/5. és a Mf. 35/5. feladatok az erdő védelmére buzdítanak, az erdőt veszélyez-

tető katasztrófákat, ezen belül is az erdőtüzet említik. Érdekességként megemlíthetjük, hogy 

a fák évgyűrűin is nyomon követhető egy-egy aszályos év vagy nagy erdőtűz hatása. 

Kiegészítő anyag a fák évgyűrűiről: 

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap2/alap2-7.htm 

************************************************************************** 

IV/2. Élet az erdőben  

A tankönyv 32/1. feladata a rókát, 2. feladata az őzet, a 33/3. feladata a fekete rigót, míg 4. 

feladata a májusi cserebogarat mutatja be részletesebben. Ezek a kerettantervben előírt állat-

fajok.  

Így az erdő különböző szintjein élő állatokat ismerünk meg – egy-egy jellemző növény-

evő, illetve ragadozó emlőst, egy énekesmadarat, illetve egy rovart jellemzünk részleteseb-

ben. A rovarok közül ezenfelül még a védett nagy szarvasbogarat is megemlíti a könyv, mint 

hazánkban előforduló jellemző rovarfajt, róla is gyűjthetünk további információkat. 

Ezekhez kapcsolódó feladat: munkafüzet 37/3. 

https://learningapps.org/index.php?s=gomba
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap2/alap2-7.htm
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Az olvasottakat vázlatban (rajzos gondolattérképpel) rögzítsük, az állatok jellemzése 

lehetőleg azonos szempontsor, algoritmus alapján történjen! Játékos formában készíthetünk 

„útlevelet” a tanult állatoknak. 

A szempontok: 

 külső jellemzők (nagyság, testtájak/testfelépítés, kültakaró), 

 élőhely, 

 táplálkozás, 

 szaporodás, 

 életmód, 

 utódok, 

 egyéb. 

Mivel 4. osztályban fogalmazásórákon leírást, így állatleírást is tanítunk, a tantárgyi kapcsoló-

dás lehetőségeit használjuk ki! 

Az állatok bemutatásához fényképeket, videókat használhatunk, de ha tehetjük, láto-

gassunk ki vadasparkba is! Múzeumi látogatás során a kiállítás megtekintését múzeumpeda-

gógiai foglalkozással is kiegészíthetjük. 

A tankönyv által bemutatott négy erdei állat mintájára a gyerekek önálló gyűjtő-, kuta-

tómunkával, kiselőadást, tablókészítést, bemutató készítését (ppt) vállalva készüljenek fel ál-

latok bemutatására! 

Az állatok jellemzőit ismeretközlő szövegből is kigyűjtethetjük, olvasás-szövegértéshez 

kapcsolódva. Negyedik osztályban a jellemzők megtalálása, a (rajzos) gondolattérkép/„útle-

vél” elkészítése a szempontsor mentén korosztálynak megfelelő feladat. 

Keressünk énekeket, verseket, meséket a tanult állatokhoz! 

Alkossunk táplálékláncokat a tanult, bemutatott állatokkal! 

Kapcsolódó feladat: munkafüzet 36/2. 

Akár egy egész tematikus farsangot is tervezhetünk az erdő, erdei állatok témához kap-

csolódóan. A játékos feladatok nagyobb elmélyülési lehetőséget biztosítanak. 

Az állatok jellemzéséhez forrásként (természetbúvár) könyveket használhatunk 

(könyvtárlátogatást tervezhetünk) vagy interneten böngészhetünk. Pl. forrás lehet: 

http://www.termeszettar.hu/ 

Kiegészítő anyagok, filmajánlók: 

A vadon élő patás fajok terepi felismerésében segít: 

 http://www.vmi.info.hu/news/SA/vadhatas_vadjelhatarozo_VMI_final.pdf 

 róka: https://www.youtube.com/watch?v=MQOGY685JsM 

 őz: https://www.youtube.com/watch?v=eWRWCKOdXas 

 fekete rigó: https://www.youtube.com/watch?v=ICEKfK6w78o 

http://www.termeszettar.hu/
http://www.vmi.info.hu/news/SA/vadhatas_vadjelhatarozo_VMI_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MQOGY685JsM
https://www.youtube.com/watch?v=eWRWCKOdXas
https://www.youtube.com/watch?v=ICEKfK6w78o
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 májusi cserebogár: http://www.termeszettar.hu/anyagok/csere/csere.htm 

Állatnyomok: 

 http://publicatio.nyme.hu/1339/1/09_HalaszneSzakacsEva_1_ullatnyomok_s_alkalm

azisuk_az_erdApedagogiiban_u.pdf 

Az erdő állataival és növényeivel való ismerkedéshez egy letölthető, teljesen kidolgozott fog-

lalkozásvázlatot találunk rejtvényekkel, megvalósítható foglalkozásokkal a Magyar Természet-

tudományi Múzeum honlapján: 

http://www.nhmus.hu/sites/default/files/trak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/AzErdoMozeu

miOra_DI.pdf 

A munkafüzet 37/4. feladatában található élőlényeket többféleképpen is csoportosíthatjuk, 

így tanóra végén a fogalmakat is átismételjük: 

 Az erdő melyik szintjén élnek? 

 Mivel táplálkoznak? 

 Madarak? Emlősök? Rovarok? 

 stb. 

 

Kiegészítő anyagok: 

 Fürkész füzet: 

https://bismarck.nyme.hu/hatarjaro/letoltesek/2_kisfuzet_kisiskolas.pdf 

 Filmajánló: Tizenkét hónap az erdőn sorozat részei 

 Madárhangok: https://www.youtube.com/watch?v=d68OlTW1Y4k&t=9s 

  

http://www.termeszettar.hu/anyagok/csere/csere.htm
http://publicatio.nyme.hu/1339/1/09_HalaszneSzakacsEva_1_ullatnyomok_s_alkalmazisuk_az_erdApedagogiiban_u.pdf
http://publicatio.nyme.hu/1339/1/09_HalaszneSzakacsEva_1_ullatnyomok_s_alkalmazisuk_az_erdApedagogiiban_u.pdf
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/trak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/AzErdoMozeumiOra_DI.pdf
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/trak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/AzErdoMozeumiOra_DI.pdf
https://bismarck.nyme.hu/hatarjaro/letoltesek/2_kisfuzet_kisiskolas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d68OlTW1Y4k&t=9s
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Játékötletek: 

Erdőben járva nagyon egyszerű eszközökkel játszhatunk: 

Pl. Építsünk „hangyaútvonalat” zsinórral, botokkal, kövekkel, levelekkel, termésekkel! Mond-

juk, meséljük el a túrát egy hangya szemszögéből (a nézőpontváltást, arányokat, téri tájéko-

zódást is fejleszti): 

 

(forrás: a szerző saját képei) 

Keressük meg az erdő egy érdekes, szép pontját! „Keretezzük be”, adjunk címet a képnek: 

 

(forrás: a szerző saját képei) 

************************************************************************** 

IV/3. A mező 

A mező életközössége kapcsán a tankönyvben a rét, a legelő és a szántó jellemzőiről olvasha-

tunk. 
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A tankönyvben ajánlott film a rét életközösségét mutatja be. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwqIcjVJk_o&t=1699s 

Kiegészítő anyagok: 

A YouTube csatornán „A mező növény- és állatvilága” címmel találunk képösszeállításokat. 

 Növények: https://www.youtube.com/watch?v=-ubOsFsI9J8&t=78s 

 Emlősök: https://www.youtube.com/watch?v=RU7Q4_r24qg&t=8s 

 Rovarok: https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4&t=32s 

 Madarak: https://www.youtube.com/watch?v=wk0ZLSU8utE&t=29s 

A tankönyv 34/2. feladatában a mezőn növő fűfélék kapcsán a széna és a szalma különbségéről 

is olvashatunk. 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „mező” keresőszóval: 

https://learningapps.org/index.php?s=mez%C5%91 

A Tk. 35/3. feladatában néhány mezőn növő virágos növényt mutatunk be, részlete-

sebben a repcét. Ismételjük át, mit jelent a haszonnövény és a lágyszárú kifejezés, melyek a 

növény, illetve a virág részei! Mit tudunk a virágok beporzásáról? Milyen rovarok vesznek eb-

ben részt? A nem rovar porozta virágok beporzása hogy történik?  

Ehhez kapcsolódnak a munkafüzet 39/4. és 5. feladatai. 

A tankönyv 35/4. feladatában a gyomnövényekről esik szó. 

A kapcsolódó munkafüzeti 38. oldalon gyakori mezei növények, gyógynövények neveit 

rejtvényes formában gyűjtjük össze. Az ajánlott internetes gyógynövény-határozóban is meg-

kereshetjük ezeket: www.gyogynovenyhatarozo.hu 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „gyógynövény” keresőszóra: 

https://learningapps.org/index.php?s=gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9ny 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Gyógynövényszakértő: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=815 

Kapcsolódó ének: Kányádi Sándor: Somvirággal, kakukkfűvel című versének megzené-

sítése Gryllus Vilmos által. 

Egy választott gyógynövényről készítsenek a gyerekek tablót, mutassák be! 

Mivel 4. osztályban fogalmazásórákon leírást, így növényleírást is tanítunk, a tantárgyi 

kapcsolódás lehetőségeit használjuk ki! 

A növények bemutatásához fényképeket, videókat használhatunk, de ha tehetjük, lá-

togassunk ki a természetbe vagy arborétumba is!  

A tankönyv által bemutatott növények mintájára a gyerekek önálló gyűjtő-, kutató-

munkával, kiselőadást, tablókészítést, bemutató készítését (ppt) vállalva készüljenek fel! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwqIcjVJk_o&t=1699s
https://www.youtube.com/watch?v=-ubOsFsI9J8&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=RU7Q4_r24qg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wk0ZLSU8utE&t=29s
https://learningapps.org/index.php?s=mez%C5%91
http://www.gyogynovenyhatarozo.hu/
https://learningapps.org/index.php?s=gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9ny
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=815
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A (gyógy)növények jellemzőit ismeretközlő szövegből is kigyűjtethetjük, olvasás-szö-

vegértéshez kapcsolódva. Negyedik osztályban a jellemzők megtalálása, a (rajzos) gondolat-

térkép/„útlevél” elkészítése a szempontsor mentén korosztálynak megfelelő feladat. 

A munkafüzet 39/6. feladatának igaz-hamis állításai következtetéseket kívánnak, így 

nem mindenkinek egyértelmű és könnyű a feladat megoldása. Beszéljük meg, hogy miből kö-

vetkeztetünk a válaszra! 

A Mf. 39/7. feladatban többféle helyes megoldás képzelhető el. Hallgassunk meg min-

denkit! 

A Mf. 39/8. feladatban az állatok kiválasztásakor indoklást is kérjünk! (Pl. nem háziállat, 

nem növényevő stb.) 

************************************************************************** 

IV/4. Élet a mezőn  

A tankönyv 36/1. feladatában a mezőn élő emlősök közül a mezei pocokról, a mezei nyúlról és 

a vakondról tanulunk részletesebben. (Ezek közül a kerettantervi követelmény a mezei pocok, 

de az összehasonlítás végett a másik két állatról is említést kell tenni.) Az erdei állatok jellem-

zésének mintájára készítsünk rajzos gondolattérképet/„útlevelet” az állatleírás algoritmusát 

követve a füzeti vázlatba! 

A szempontok: 

 külső jellemzők (nagyság, testtájak/testfelépítés, kültakaró), 

 élőhely, 

 táplálkozás, 

 szaporodás, 

 életmód, 

 utódok, 

 egyéb. 
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Mivel 4. osztályban fogalmazásórákon leírást, így állatleírást is tanítunk, a tantárgyi kapcsoló-

dás lehetőségeit használjuk ki! 

Az állatok bemutatásához fényképeket, videókat használhatunk. 

A tankönyv által bemutatott mezei állatok mintájára a gyerekek önálló gyűjtő-, kutató-

munkával, kiselőadást, tablókészítést, bemutató készítését (ppt) vállalva készüljenek fel más 

állatok bemutatására! 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 40/1.  

 

Az állatok jellemzőit ismeretközlő szövegből is kigyűjtethetjük, olvasás-szövegértéshez 

kapcsolódva. Negyedik osztályban a jellemzők megtalálása, a (rajzos) gondolattérkép/„útle-

vél” elkészítése a szempontsor mentén korosztálynak megfelelő feladat. 

Keressünk énekeket, verseket, meséket a tanult állatokhoz! 

Alkossunk táplálékláncokat a tanult, bemutatott állatokkal! 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

 Mezei nyúl: https://learningapps.org/3898326 

 A réten élő emlősök: https://learningapps.org/4308059 

 A rétek állatai: https://learningapps.org/4354555 

Játékötletek: 

1. A gyerekek megszemélyesítenek egy-egy állatot. Mindig csak egy bemutatkozó mon-

datot mondanak magukról, amit addig bővítenek újabb mondatokkal, amíg a többiek 

rá nem jönnek, kit jelenítenek meg. 

https://learningapps.org/3898326
https://learningapps.org/4308059
https://learningapps.org/4354555
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2. Egy gyerek homlokára kártyát erősítünk egy mezei állat nevével. A többiek addig mon-

danak a választott állatról információkat, amíg rá nem jön, ki ő. 

A Tk. 37/2. feladatában a mezőn élő madarakról tanulunk, részletesebben a fácánról és a me-

zei pacsirtáról (ez utóbbi a kerettantervi követelmény). 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 40/2.  

 

Kiegészítő anyagok: 

 Hallgassuk mezei madarak hangját: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Cn1eVBFoog 

 Videó (képekkel): https://www.youtube.com/watch?v=Gkd7LOT2iLY 

A tankönyv 37/3. feladatában a mező rovarvilágáról olvashatunk, részletesebben a kis róka-

lepkéről tanulunk. 

A gyerekek válasszanak egy mezőn élő emlőst és/vagy madarat és/vagy egy mezőn élő 

rovart, készítsenek tablót, bemutatót róla! Erre adnak ötleteket a Tk. 36. és 37. oldal szorgalmi 

feladatai. 

Kiegészítő anyagok: 

 A teljes átalakulásról számtalan érdekes videót találunk, pl.: 

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc 

 A bábban zajló átalakulásról: https://www.youtube.com/watch?v=dNW2W4WhTLs 

 Kézműves ötletek a teljes átalakulás tanításához: 

https://buggyandbuddy.com/butterfly-life-cycle-craft/ 

http://mamapapabubba.com/tag/butterfly-pasta-life-cycle/ 

https://www.easypeasyandfun.com/butterfly-life-cycle-paper-toy/ 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: A lepke kifejlődése: https://learningapps.org/3309268 

https://www.youtube.com/watch?v=3Cn1eVBFoog
https://www.youtube.com/watch?v=Gkd7LOT2iLY
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
https://www.youtube.com/watch?v=dNW2W4WhTLs
https://buggyandbuddy.com/butterfly-life-cycle-craft/
http://mamapapabubba.com/tag/butterfly-pasta-life-cycle/
https://www.easypeasyandfun.com/butterfly-life-cycle-paper-toy/
https://learningapps.org/3309268
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A munkafüzet 41/4. feladatának mintájára a gyerekek maguk is készíthetnek hasonló 

feladványokat. 

 

Játékötletek: 

Mezőn járva egyszerű eszközökkel megismerhetjük az élőhelyet – például kétoldalú ragasztó-

szalagra színpalettát készíthetünk. 

 
 

A mező rovarvilágát akár nagyítóval, akár bogárnézővel vagy a tenyerünkből is megfi-

gyelhetjük, óvatosan. 
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 (forrás: a szerző saját képei) 

Bekötött szemmel a mező illatai, hangjai, a hőmérsékletkülönbségek, a talaj sokkal job-

ban érzékelhetők. Egy kendővel kösse be mindenki a szemét, majd a gyerekek mondjanak sor-

ban egy-egy érzetet, amit így érzékelnek! Ezt lehet irányítottan, különböző szempontok alap-

ján, vagy teljesen szabadon is. 

************************************************************************** 

IV/5. Vizek, vízpartok  

A tankönyv 38/1. feladata a vízparti fák közül a fűzfákat és nyárfákat mutatja be részleteseb-

ben. 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

 Vizek, vízpartok életközössége 1.: https://learningapps.org/3201834 

 Vizek, vízpartok életközössége 2.: https://learningapps.org/3201892 

 Vizek, vízpartok életközössége 3.: https://learningapps.org/3201998 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 A vízpart növény- és állatvilága – A fák: 

https://www.youtube.com/watch?v=sX1MbJ9wVdc 

 Teknővjók:https://www.youtube.com/watch?v=Izjrhmp_A3Y&list=PL16EABEA361DB

2DEE&index=41 

A Tk. 38/2. feladatban a vízparti lágyszárú virágok, valamint a sás, nád, káka és gyékény kerül 

említésre. 

Beszéljük meg a nádas, gyékényes jelentőségét: mint élőhely, szerepét a víztisztítás-

ban, alapanyagként (kosarak, tetők, nádszövetek). 

  

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Vizek,%20vízpartok%20életközössége%201.:%20https:/learningapps.org/3201834
https://learningapps.org/3201892
https://learningapps.org/3201998
https://www.youtube.com/watch?v=sX1MbJ9wVdc
https://www.youtube.com/watch?v=Izjrhmp_A3Y&list=PL16EABEA361DB2DEE&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=Izjrhmp_A3Y&list=PL16EABEA361DB2DEE&index=41
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Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 A vízpart növény- és állatvilága – A virágok: 

https://www.youtube.com/watch?v=9R_PD2tlk0o 

 Gyékényes és nádas a Tisza-tavon: https://www.youtube.com/watch?v=-xTJrthAz-k 

 https://www.youtube.com/watch?v=-QkVc4-ULqc 

 Gyékényvágás: https://www.youtube.com/watch?v=M8pt4vQFxTQ 

 Nádaratás télen: https://www.youtube.com/watch?v=p2x07X5QFks 

 Nádvágás nyáron: https://www.youtube.com/watch?v=naX2Ot-qygA 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon: 

 Vizek, vízpartok életközössége 4. rész: https://learningapps.org/3202102 

 Nádas: https://learningapps.org/3054776 

Technika és életvitel órán egyszerű játékokat, díszeket készíthetünk gyékényből, kákából. Fűz-

vesszőből gúzst köthetünk. 

Ha lehetőségünk van rá, ismerjük meg azokat a kézműveseket, kosárfonókat, akik ezzel 

az alapanyaggal dolgoznak! Keressünk használati vagy dísztárgyakat a környezetünkben, ame-

lyek ezekből az alapanyagokból készültek (szakajtók, kosarak, falvédők stb.)! 

A Tk. 39/3. feladata a békalencsével, tündérrózsával, vízitökkel ismertet meg. 

Kiegészítő anyagok: 

 Tündérrózsa nyílása: https://www.youtube.com/watch?v=rN6b6kQArQ0 

A tankönyv 39/4. feladata a vízparton élő emberek életébe enged bepillantást. Az itt olvasot-

tak alapján megoldhatók a munkafüzet 43/5. és 6. feladatai. 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 Pákászatról: https://www.youtube.com/watch?v=IpoYrisrkno 

 Az utolsó pákász: https://www.youtube.com/watch?v=xmhsZFUIu6k 

 A fokgazdálkodásról: https://www.youtube.com/watch?v=LephoBhEts0 

https://www.youtube.com/watch?v=wpVrdqrZ5cw 

https://www.youtube.com/watch?v=ApdFo0CwgwA 

 Vad Magyarország – A vizek birodalma: 

https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4&t=1077s 

 Halászatról: https://www.youtube.com/watch?v=uKwko-PRwl4 

https://www.youtube.com/watch?v=3pOoXKptcbs 

https://www.youtube.com/watch?v=_A4Hv-RZAb4 

https://www.youtube.com/watch?v=GZfsn-vKJlM 

https://www.youtube.com/watch?v=9R_PD2tlk0o
https://www.youtube.com/watch?v=-xTJrthAz-k
https://www.youtube.com/watch?v=-QkVc4-ULqc
https://www.youtube.com/watch?v=M8pt4vQFxTQ
https://www.youtube.com/watch?v=p2x07X5QFks
https://www.youtube.com/watch?v=naX2Ot-qygA
https://learningapps.org/3202102
https://learningapps.org/3054776
https://www.youtube.com/watch?v=rN6b6kQArQ0
https://www.youtube.com/watch?v=IpoYrisrkno
https://www.youtube.com/watch?v=xmhsZFUIu6k
https://www.youtube.com/watch?v=LephoBhEts0
https://www.youtube.com/watch?v=wpVrdqrZ5cw
https://www.youtube.com/watch?v=ApdFo0CwgwA
https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4&t=1077s
https://www.youtube.com/watch?v=uKwko-PRwl4
https://www.youtube.com/watch?v=3pOoXKptcbs
https://www.youtube.com/watch?v=_A4Hv-RZAb4
https://www.youtube.com/watch?v=GZfsn-vKJlM
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Kirándulásként közeli vízpartot válasszunk! Egyszerű eszközökkel is megvizsgálhatjuk a 

vizet és a benne élő parányokat (erre a 3. tankönyv Projektleckéiben már adtunk feldolgozási 

ötleteket). 

Ha közelünkben (vezetéssel) látogatható láperdő van (pl. Ócsa, Tata stb.), keressük fel, 

különleges élmény. A Velencei-tó és környéke, a Tisza-tó (a Tisza-tavi Ökocentrum) gazdag 

látnivalókat kínál. Budapesten könnyen megközelíthető például a Merzse-mocsár. 

Kiegészítő anyagok:  

 A Gyulai Implom József Általános Iskola honlapján értékes anyagot, fotógyűjteményt, 

összefoglalót és rejtvényeket tett közzé: http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapat-

verseny/vizek/vizek.htm 

 A Magyar Természettudományi Múzeum anyaga: 

http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/pdf/vizek_osszefuzott.pdf 

 A Fővárosi Állat- és Növénykert anyaga: 

http://www.zoobudapest.com/uploads/articles/1403/file/Tanari_segedanyag1.pdf 

A munkafüzet 42. oldalának rejtvényes feladatai: 

 

************************************************************************** 

http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/vizek.htm
http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/vizek.htm
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/pdf/vizek_osszefuzott.pdf
http://www.zoobudapest.com/uploads/articles/1403/file/Tanari_segedanyag1.pdf
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IV/6. Élet a vízben, vízparton 

A tankönyv 40. oldalának 1. feladatában a vízparton élő madarakat ismerjük meg. Énekesma-

darakról, ragadozómadarakról (barna rétihéja), gázlómadarakról (nagy kócsag, kanalas gém) 

és úszómadarakról (bütykös hattyú, búbos vöcsök, tőkésréce) olvashatunk. 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 Vízi madarak: https://www.youtube.com/watch?v=gM7c8qGlEA4 

 Barna rétihéja: https://www.youtube.com/watch?v=hjRwxfnMomw 

 Nagy kócsag: https://www.youtube.com/watch?v=I69EfF5sfoQ 

 Kanalas gém: https://www.youtube.com/watch?v=Noh6xCiLkFs 

 A madárvilág csodái: szürke gém, kanalas gém, nyári lúd, nagy kócsag – természetfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=0BGLk9dFqLI 

 Bütykös hattyú: https://www.youtube.com/watch?v=ou3rYC_eSLo 

 Búbos vöcsök: https://www.youtube.com/watch?v=wl-6kvZIYCo 

 Tőkésréce: https://www.youtube.com/watch?v=P7ax5aXaOaM 

https://www.youtube.com/watch?v=wRUYGe2tZJo 

A tankönyv 41/2. feladatában a seregélyről olvashatunk. 

Kiegészítő anyagok a seregélyről: 

 https://www.youtube.com/watch?v=P9Cx6yw1ZOQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=wFLpMtyttks 

 https://www.youtube.com/watch?v=PQZkQO66feU 

Kapcsolódó munkafüzeti feladatok: Mf. 44/1., 2.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gM7c8qGlEA4
https://www.youtube.com/watch?v=hjRwxfnMomw
https://www.youtube.com/watch?v=I69EfF5sfoQ
https://www.youtube.com/watch?v=Noh6xCiLkFs
https://www.youtube.com/watch?v=0BGLk9dFqLI
https://www.youtube.com/watch?v=ou3rYC_eSLo
https://www.youtube.com/watch?v=wl-6kvZIYCo
https://www.youtube.com/watch?v=P7ax5aXaOaM
https://www.youtube.com/watch?v=wRUYGe2tZJo
https://www.youtube.com/watch?v=P9Cx6yw1ZOQ
https://www.youtube.com/watch?v=wFLpMtyttks
https://www.youtube.com/watch?v=PQZkQO66feU
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A vizek és vízpartok emlősállatai közül a hódot, a vidrát, a pézsmapockot, a vízicickányt 

csak megemlítjük (ugyanis nem kerettantervi anyag), de szorgalmi feladatként gyűjthetünk 

róluk információkat. 

Kiegészítő anyagok, filmajánló: 

 Vidra: https://www.youtube.com/watch?v=I2-l1YNYABA 

 Hód: https://www.youtube.com/watch?v=VQ_aS_RZ7gQ 

 Pézsmapocok: https://www.youtube.com/watch?v=gz4z2rweDLw 

 Vízicickány: https://www.youtube.com/watch?v=x-RNn_XMjDI 

 A vízpart növény és állatvilága – Emlősök: 

https://www.youtube.com/watch?v=_5s1sGZ4Cqk&t=51s 

A tankönyv 41/3. feladatban a halakról esik szó, átismételve jellemzőiket. 

Kiegészítő anyagok: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wTPrhwKXb8A&t=46s 

 Magyarország védett halai: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4hsSSRhWgA&t=26s 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „halak” keresőszóra: 

 https://learningapps.org/index.php?s=halak 

A Tk. 41/4. feladat a kétéltűekről, békákról szól (zöld levelibéka, nádi varangy). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I2-l1YNYABA
https://www.youtube.com/watch?v=VQ_aS_RZ7gQ
https://www.youtube.com/watch?v=gz4z2rweDLw
https://www.youtube.com/watch?v=x-RNn_XMjDI
https://www.youtube.com/watch?v=_5s1sGZ4Cqk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=wTPrhwKXb8A&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=V4hsSSRhWgA&t=26s
https://learningapps.org/index.php?s=halak
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Kiegészítő anyagok: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-UcjxFdj7Zk 

 http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/hal.html 

A vizek, vízpartok rovarvilágának képviselőit: a szúnyogokat, a szitakötőket, a molnárpoloská-

kat, a közönséges keringőbogarat és a barázdás csíkbogarat csak megemlítjük (mivel ez sem 

kerettantervi anyag ezen az évfolyamon). Ennek ellenére szorgalmi feladatként gyűjthetnek 

róluk információkat a tanulók. 

Kiegészítő anyagok: 

 https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4&t=45s 

 http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/rovar.html 

 Érdekességek a vizek élővilágáról:  

http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/erdekessegek-a-vizek-elovilagarol 

A munkafüzet 45. oldalának feladatai már a fejezet összefoglalását is szolgálják – rejtvényes 

formában ismétlik át azokat a fogalmakat, melyekkel találkoztak a gyerekek az állatokról ta-

nulva. 

Képekkel, videókkal tehetjük szemléletessé a tanultakat. Ám ha tehetjük, menjünk ki a 

vízpartra, és tapasztaljuk, nézzük meg mindazt, amiről tanulunk! 

Kiegészítő anyagok: 

 http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/emlos.html 

 http://www.hermanottoemlekev.hu/j12-19.pdf 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: 

 A vizek parányaitól a vízisiklóig: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1165 

************************************************************************** 

IV/7. Összefoglalás IV. (csak a munkafüzetben) 

A munkafüzet 46–47. oldalán található összefoglalás a IV. fejezet leckéinek, az erdő, mező, 

vizek és vízpartok élőhelyekről tanultak játékos összefoglalását tartalmazza. 

A leckék során ajánlott tankocka feladatok, videók és rajz/technika tantárgyhoz kap-

csolódó kézműves ötletek kiegészíthetik a munkafüzetben ajánlott feladatokat. A játékötlete-

ket, rejtvényeket, kiselőadásokat is megvalósíthatjuk ezen az összefoglaló órán. 

A Mf. 46/1. feladatának bevezető verse (találós kérdése) mintájára a tanult erdei, me-

zei, vízi állatokról, növényekről mi is adhatunk fel találós kérdéseket. Az állatok, növények ne-

vét betűrácsban is kerestethetjük. A neveket az állat/növény képével párosíthatjuk, akár ma-

gunk készítette tankocka feladatként. A legfontosabb fogalmakat (interaktív) szófelhőként ki-

vetíthetjük, azok segítségével gondolattérképeket, vázlatokat állíthatnak össze a tanulók. Ezek 

segítségével egyénileg, párban vagy csoportban tudnak beszámolni egy-egy állatról, növényről 

https://www.youtube.com/watch?v=-UcjxFdj7Zk
http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/hal.html
https://www.youtube.com/watch?v=mpAO4x7c2A4&t=45s
http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/rovar.html
http://folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka/erdekessegek-a-vizek-elovilagarol
http://implom.hu/implom/Feladatok/Csapatverseny/vizek/emlos.html
http://www.hermanottoemlekev.hu/j12-19.pdf
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1165
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vagy egy élőhely élővilágáról. Követve a tankönyv/munkafüzet szerkezetét, egy adott élőhely 

növény- és állatvilágát külön-külön dolgozhatjuk fel, illetve foglalhatjuk össze. Így lehetőség 

van akár 6 csoport kialakítására is.  

Kapcsolódó feladat, játék: munkafüzet 47/4. és 5.  

A munkafüzet 46. oldalán található 1.b) feladatban az a) feladat verséből kitalált állat-

ról (róka) szóló szövegben a helytelen fogalmakat, szavakat kell javítani. 

 

A Mf. 47/3. feladatában első lépés az állat felismerése, megnevezése. Ezt követően 

végezzük el a feladatot. 

 
************************************************************************** 
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V. fejezet – Elődeink élete 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezethez és fenn-

tarthatósághoz kötődően. A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. Az 

ember–természet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapaszta-

lati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsolatok 

felismertetése. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Ének-zene: népdalok, a népdalokban megjelenő eszközök, tevékenységek, népszokásaink, a 

kapcsolódó ünnepkörök, jelképek, népi hangszerek. 

Vizuális kultúra: népművészet, a tárgyi kultúra, jelképek, szimbólumok. 

Erkölcstan: a természet tisztelete, a hagyományok jelentősége. 

Irodalom: ismeretek a mesékből (tevékenységek, eszközök, a mindennapok feladatai 

és nehézségei), élet falun, olvasmányélmények, melyekből megismerhettük régi korok, a régi 

(falusi) élet mindennapjait, munkafolyamatait. 

Matematika: rész-egész kapcsolat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a ház részei, építőanyagok, anyagok felhasználása, 

megmunkálása; élelmiszerek tartósítása, szálasanyagok és megmunkálásuk. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

2 óra. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet. 
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Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A fejezet ismereteinek feldolgozása szinte lehetetlen a tantárgyi kapcsolódás nélkül. Ének-, 

rajz-, technika-, olvasásórán, népi játékok, népszokások előadása során a gyerekek számtalan 

esetben találkoznak azokkal az eszközökkel, tevékenységekkel, melyekről tanulunk. Technika-

órán, kézműves foglalkozáson, nyári táborban, erdei iskolában kipróbálhatjuk a kenyérsütést, 

szálasanyagok megmunkálását, még akár a vályogvetést is.  

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Skanzen, tájház látogatásával, népművészeti vásáron, helyi népművészek, népművészeti egye-

sületek tevékenységének megismerésével, a hagyományőrző egyesületek programjához kap-

csolódva elmélyíthetjük az elméleti tudást gyakorlati, kézzel fogható élmények adásával. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, kivetített képek, filmek. A tevékenységek (kézműves mestersé-

gek) alapanyagai (pl. búza, liszt, szalma, vessző, gyékény stb.). 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása:  

Alapvető fontosságú, hogy a tanulók megismerjék hagyományainkat, a hagyományőrző nép-

szokásokat, régi mesterségeket és azok művelőit. Ennek színtere lehet pl. egy néptánc- vagy 

ének-zene, vizuális kultúra, technika- és életvitelóra, felkészülés egy iskolai előadásra, szakkör 

– de környezetismeret-óra is. 

A közösen előadott, megtanult hagyományőrző népszokások maradandó élményt 

nyújtanak. 

Munkánkat segítheti, ha településünkön tájház, hagyományőrző egyesület, népművé-

szeti egyesület, néprajzos kolléga van. Ha módunk van rá, keressük fel, látogassuk meg az épí-

tett környezet még meglévő régi emlékeit! Ha településünkön lakik népművész, népi iparmű-

vész, hagyományőrző mester, keressük meg, hívjuk el! 

Mutassunk rá, miért fontos ismerni gyökereinket, támogatni azokat az embereket, akik 

tovább viszik a hagyományt! 

Ahogy Sebő Ferenc mondta: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem 

őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A hagyományos életmód és a helyi tudás 

jelentőségének megláttatása a környezet és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és 

természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember–természet kapcsolat, mint rendszer 
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értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok 

és ünnepek közötti kapcsolatok felismertetése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Milyen kapcsolat van az 

ünnepek és az évszakok között? (Pl. farsang, húsvét, pünkösd, karácsony.) Mire jók a hagyo-

mányok? Lehet-e tanulni egy iskolázatlan embertől? Miért fontos a természetvédelem? 

Jeles napok, ünnepek kapcsolata a természet változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

A gazdálkodó ember természeti és épített környezetének kölcsönhatása. A házimunkák 

megosztása a férfiak, nők, idősek és gyermekek között. 

A mai házak, lakások összehasonlítása a régen épített házakkal. A hagyományos házak 

anyagai (nád, sás, fűz, agyag, vályog), felosztásuk, helyiségek száma, funkciója. A ház tüzelő-

berendezései. A régi edények, tárolási módok. 

A települések mérete. 

Fejlesztési követelmények: Példák keresése arra, hogyan látták el régen a családok táp-

lálékigényüket (növények, tenyésztett állatok, halászat, vadászat), hogyan készítették és tar-

tósították ételeiket, milyen használati tárgyakat és milyen nyersanyagokból készítettek, ho-

gyan ügyeltek arra, hogy a megújuló természet hosszú távon is biztosítsa igényeiket. 

Egy-két anyag feldolgozásának kipróbálása (pl. munka agyaggal, fűzfavesszővel vagy 

gyógynövényszárítás). 

Annak megértése, hogy a helyi sajátosságokra, problémákra a hagyományos tudás kí-

nálja a legmegfelelőbb megoldásokat. 

A körültekintő emberi beavatkozás jelentőségének felismerése. 

Kulcsfogalmak: Fenntarthatóság, tapasztalati tudás, egyensúly. 

************************************************************************** 

V/1. A mindennapok tennivalói  

A lecke feldolgozásához csoportmunkában gyűjtessük össze a gyerekekkel a mindennapok 

tennivalóit! Kiindulhatunk a mostani korból, majd „időutazás” során hagyjuk el mindazokat a 

technikai eszközöket, vívmányokat, melyek korunkat jellemzik! 

A gyerekek gyűjtsék össze, milyen eszközök, gépek, tevékenységek tűnnének el/alakul-

nának át a házban/lakásban, munkahelyen stb., ha pl. az elektromos áram nem állna rendel-

kezésünkre!(munkafüzet 50/4.) 
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Hogyan közlekednénk, szereznénk be (termelnénk meg) az élelmiszereinket, ruháza-

tunkat, használati eszközeinket, utaznánk, takarítanánk stb.? Hogyan módosulna a napirend? 

A tankönyv 42. oldalának feladataiban a tanulók a szövegből keressék ki a leírt tevé-

kenységeket! Beszéljük meg, melyik tennivaló volt inkább az asszonyok/férfiak/gyerekek fel-

adata! Beszéljük meg, hogy miért! (Munkafüzet 48/3.)  

 
Beszéljük meg, mi az, amihez szinte mindenki értett a régi korokban, mi az, amit maguk 

termeltek meg, készítettek el, s mi az, amit megvásároltak! A nagytájakról tanultakat idézzük 

fel! Gondoljuk végig, hogy melyek azok az alapanyagok, mesterségek, melyek egy-egy nagytá-

jat jellemeznek! Melyek azok a mesterségek, amelyek a legfontosabbak voltak a régi korok-
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ban? Milyen elnevezései voltak, milyen eszközei? (munkafüzet 49/4. feladat) A feladat kap-

csán figyeljük meg, hogy gyakori vezetékneveink milyen foglalkozásokat rejtenek! Illetve: me-

lyik népmesében találkoztak az alábbi mesterségek űzőivel? 

 

Beszéljük meg a mai kor feladatait! Mi az, ami hasonló, mi az, ami különböző? Mi az ő 

feladatuk otthon? Miért jó, ha a házimunkákban ők is segítenek? Mit csinálnak szívesen? Mi-

ért? 

A tankönyv 43. oldalának 4. feladatában a régi korok játékait és a régi korok iskoláit 

ismerjük meg. 

A munkafüzet 49/5. feladatában leírások alapján „rekonstruáljuk” a tárgyat. Mutassuk 

meg a gyerekeknek a lerajzolt tárgyak valódi képét! Fordítsuk meg a feladatot: egy-egy általuk 

ismert használati tárgyról készítsenek a diákok leírást (kapcsolódva a fogalmazás-tárgyleírás-

hoz)! 

Ha lehetőségünk van rá, helyi néprajzi gyűjteményt, tájházat, skanzent vagy múzeumot 

keressünk fel, kérhetünk múzeumpedagógiai foglalkozást. 

Kiegészítő anyag: 

 régi korok játékaival ismerkedhetünk például a:  

 Szórakaténusz Játékmúzeumban Kecskeméten: 

http://www.szorakatenusz.hu/default2.html,  

 Hetedhét Játékmúzeumban Székesfehérváron: 

http://www.deakgyujtemeny.hu/site_hh.cgi 

 Budapesten az Óbudai Múzeum játékgyűjteményében: 

http://www.obudaimuzeum.hu/article/2014-03-26/jatekgyujtemeny 

 Keszthelyen a Játékmúzeumban. De számos más helyen van állandó vagy időszaki kiál-

lítás: régi korok játékairól, babamúzeum (több magángyűjtemény), és iskolatörténeti 

kiállítások, pl. Mezőkövesden az Iskolatörténeti Gyűjtemény és Kiállítás: 

http://mezokovesdiregio.hu/index.php?module=static&target=view&id=174 

http://www.szorakatenusz.hu/default2.html
http://www.deakgyujtemeny.hu/site_hh.cgi
http://www.obudaimuzeum.hu/article/2014-03-26/jatekgyujtemeny
http://mezokovesdiregio.hu/index.php?module=static&target=view&id=174
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A helyi múzeumok, helytörténeti gyűjtemények, tájházak állandó és időszaki kiállításai 

és az év ünnepköréhez kapcsolódó hagyományőrző eseményeihez kapcsolódó gyermekprog-

ramjai is lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére. 

Tanuljunk meg néhány régi játékot, készítsünk természetes anyagokból (csuhé, kuko-

ricacső, textil stb.) játékokat! A mozgásos játékokat délután, szabadidős foglalkozáson vagy 

testnevelés-, néptáncórán is játszhatjuk. A negyedik osztályos fogalmazás tanmenet a leírás 

tanításakor játékleírás írását is ajánlja – a feladatot összeköthetjük a tananyaggal. Kérhetjük 

néptáncot oktató kollégáink segítségét. 

Iskolánkban készíthetünk saját kis „kiállítást”: összegyűjtve (tematikusan) régi korok 

eszközeit, játékait (pl. a kenyérsütés eszközei, az iskolához és tanuláshoz kapcsolódó eszközök, 

konyhai eszközök, játékok stb.). 

Ha erre lehetőség van, biztassuk a gyerekeket „interjúk”, „riportok” készítésére! A be-

szélgetéseket rögzíthetik elektronikusan, készíthetnek hangfelvételt, fényképet, filmet is: csa-

ládtagokat – idős nagyszülőket, dédszülőket, rokonokat – vagy a településen lakó idős embe-

reket megkérdezve régi szokásokról, gyermekkorukról, játékaikról. 

Készíthetünk közös „szakácskönyvet”, melybe minden gyerek hoz egy-egy receptet, 

melyet nagyszülőktől, dédszülőktől őriz a család. 

Végezzenek kutatómunkát a diákok: az iskola történetéről, arról, hogy a településen 

hol, mikor volt az első iskola, mi állt korábban az iskolaépület helyén. 

Számos iskola követi az év ünnepkörét: egy-egy osztály hagyományőrző népszokást ta-

nul be, ad elő (villőzés, kiszejárás, a karácsonyi ünnepkör kapcsán: bölcsőcske, szálláskeresés, 

betlehemezés, pünkösdölés stb.), kapcsolódjunk be mi is! Minden esetben beszéljük meg a 

népszokás eredetét, mondanivalóját, az elhangzó szövegek, énekek jelentését, üzenetét! 

Vitassuk meg, miért szükséges a néphagyományok őrzése, ápolása, életben tartása! 

Kiegészítő anyag: 

 A Kiss Lajos Néprajzi Társaság oktatási programjai és kapcsolódó szakirodalom: 

http://klnt.info/oktatasi-programok/ 

************************************************************************** 

V/2. Szokások, hagyományok 

A lecke feldolgozását a tanmenet az előző leckével együtt, egy órára ajánlja. Mivel az ismere-

tek mennyisége, a téma igen nagy, javasoljuk, hogy a feldolgozása több órán, napon keresztül 

valósuljon meg. Tantárgyi kapcsolódással, erdei iskolában, nyári táborban, projektnap vagy 

akár projektnapok/hét során. 

Az előző leckében ajánlott gyűjtőmunkák (interjú, kiállítás, múzeumpedagógiai foglal-

kozás, kapcsolódás kézműves egyesülethez, tájházhoz stb.) természetesen ehhez a leckéhez is 

éppúgy ajánlottak. 

http://klnt.info/oktatasi-programok/
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A tankönyv 44/1. feladatában a közösen végzett, egymást segítő együttes munkáról, a 

kalákáról olvashatunk. Kapcsolódó feladat: munkafüzet 50/2. 

 

Beszéljük meg 

 a kalákában végzett munka előnyét, 

 hogy miért kapta ezt a nevet a Kaláka együttes, 

 mostanában dolgoznak-e az emberek kalákában, van-e erről tapasztalatuk pl. a család-

ban! 

A tankönyv 44. oldalán a házépítésről, a ház helyiségeinek elnevezéséről, funkcióiról, beren-

dezési tárgyairól és a ház körüli gazdasági épületekről olvashatunk. Mindezeket egy skanzen-

ben, tájházban figyeljük meg, ha lehetőségünk van rá (vagy saját településünkön, ha még fel-

lelhető). Kapcsolódó feladat: a munkafüzet 50/1. feladata. 

 

A feladat megoldásakor mindenképp beszéljük meg, hogy természetesen nem minden 

tájegységre, településre igaz, amit a feladat szövegében olvashatunk! A tetőt nem minden 

esetben fedték náddal (pl. a hegyvidéken), a kerítések, a ház falának alapanyaga is nagyban 

függött attól, hogy melyik tájon laktak, illetve a ház elhelyezése, nyitottsága/zártsága attól, 
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hogy milyen nemzetiséghez tartoztak a lakók. Ha saját településünkön megfigyelhetők (a régi 

építésű házakon!) ilyen különbségek, figyeljük meg! Skanzenben mindez jól bemutatható, 

megfigyelhető. 

A Szentendrei Skanzen honlapján tájegységenként olvashatunk részletes leírást, bemutatást 

és láthatunk felvételeket:  

 http://skanzen.hu/hu/latogatas/kiallitasok/allando-kiallitas-skanzen-tajegysegek 

Letölthető pedagógiai kiadványok:  

 http://skanzen.hu/hu/tanulas/pedagogusok/letoltheto-pedagogiai-kiadvanyok 

Kiegészítő anyag: 

 A hagyományos falusi portáról: https://www.youtube.com/watch?v=zneoP69onow 

A tankönyv 45/3. és a munkafüzet 51/5. feladatában a házasságkötésről olvashatunk. Lako-

dalmi népszokásokról, rigmusokról és ételekről sok adatot találhatunk az interneten. Népda-

laink közül is nagyon sok szól a menyasszonyról, vőlegényről, lakodalomról, esküvőről stb. 

Kiegészítő anyagok: 

 A Folk rádió oldalán kép- és hanggyűjteményre bukkanunk: 

https://folkradio.hu/folkszemle/bodor_vmn3_lakodalom/index.php 

 Népi táncos játékok az OFI honlapjáról:  

http://ofi.hu/nepi-tancos-jatekok-iv-kalocsai-gyermeklakodalmas 

 A lakodalmi szokásokról: http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/168.html 

Az egyházi ünnepekhez és az évkörhöz, az évszakok munkáihoz kapcsolódó népszokások közül 

csak néhány jelenik meg a tankönyvben és a hozzá kapcsolódó munkafüzeti feladatban (51/6.). 

Bővebben olvashatunk a témáról: http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/164.html 

A honlapon fejezetekbe sorolva részletesen bemutatják: 

 az emberi élet szokásait, ünnepeit; 

 a naptári év szokásait; 

 időponthoz nem kötött szokásokat; 

 a munka szokásait. 

A naptári év szokásairól: http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/170.html 

http://skanzen.hu/hu/latogatas/kiallitasok/allando-kiallitas-skanzen-tajegysegek
http://skanzen.hu/hu/tanulas/pedagogusok/letoltheto-pedagogiai-kiadvanyok
https://www.youtube.com/watch?v=zneoP69onow
https://folkradio.hu/folkszemle/bodor_vmn3_lakodalom/index.php
http://ofi.hu/nepi-tancos-jatekok-iv-kalocsai-gyermeklakodalmas
http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/168.html
http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/164.html
http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/170.html
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Interaktív feladat a Tankocka oldalon „hagyomány”, „ünnep” és „jeles napok” keresőszóval: 

 https://learningapps.org/index.php?s=hagyom%C3%A1ny 

 https://learningapps.org/index.php?s=%C3%BCnnep 

 https://learningapps.org/index.php?s=jeles+napok 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 Jeles napok, ünnepek: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=992 

 Mesterségek, eszközök, szerszámok: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=602 

************************************************************************** 

V/3. Népi kultúra, népművészet 

A lecke ismeretanyaga elválaszthatatlanul kapcsolódik a fejezet többi leckéjéhez, ezért feldol-

gozását a korábban már leírt módon javasoljuk. Mivel az ismeretek mennyisége sok, a téma 

igen nagy, javasoljuk, hogy a feldolgozása több órán, napon keresztül valósuljon meg. Tantár-

gyi kapcsolódással, erdei iskolában, nyári táborban, projektnap vagy akár projektnapok/hét 

során. 

Az előző leckében ajánlott gyűjtőmunkák (interjú, kiállítás, múzeumpedagógiai foglal-

kozás, kapcsolódás kézműves egyesülethez, tájházhoz stb.) természetesen ehhez a leckéhez is 

éppúgy ajánlottak. 

A magyar népművészet annyira gazdag, hogy bemutatása lehetetlen egyetlen óra alatt, 

s még akkor is igen kis szeletét ismerhetjük meg, ha több órát szánunk rá. Tantárgyi kapcsoló-

dással az irodalom, ének, vizuális kultúra, néptánc tanítása során népdalainkkal, néptáncaink-

kal, néphagyományainkkal, népmeséinkkel és a népi tárgyalkotó művészettel folyamatosan 

találkoznak a gyerekek. 

Javasoljuk, hogy – ha erre mód van, és létezik – a helyi szokásokat, viseletet, díszítő-

művészetet, hímzésmintákat stb., a térség népművészetét, mestereit, összegyűjtött értékeit 

https://learningapps.org/index.php?s=hagyom%C3%A1ny
https://learningapps.org/index.php?s=%C3%BCnnep
https://learningapps.org/index.php?s=jeles+napok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=992
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=602
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ismerjék meg a gyerekek. Ha van helyi népművészeti egyesület, alkotó, keressünk velük kap-

csolatot! Helyi értéktár, tájház kiállításait keressük fel! 

Szélesebb rálátásunk lesz, ha pl. a Szentendrei Skanzen gyűjteményét ismerjük meg, amit meg-

tehetünk virtuálisan is, valamint letölthető anyagaikon keresztül: 

 http://skanzen.hu/uploaded_files/dokumentumok/sk-targyalkoto.pdf 

 http://skanzen.hu/hu/a-skanzen/gyujtemenyek/online-gyujtemeny-neprajzi-

latvanytar 

A tankönyv 46/2. feladatában a magyar népviseletről olvashatunk, míg a 47. oldalon a népköl-

tészetről, népzenéről. Ha van rá lehetőség, látogassunk el gyermektáncházba, hallgassunk 

népzenét, lehetőleg élőben. Tantárgyi kapcsolódással rajzórán ismerkedjünk a magyar nép-

művészet motívumaival, szimbólumaival! 

  

Kiegészítő anyagok: 

 Magyar motívumok gyűjteménye: 

http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/folklor/kezmuvesseg/3295-Ma-

gyar-motivumok-gyujtemenye.html 

 A magyar népviseletről a Néprajzi Múzeum filmje: 

http://gyujtemeny.neprajz.hu/neprajz.06.13.php?as=254&kr=A_114_%3D%22Buda-

pest%22 

 A Matyó népművészetről: https://www.youtube.com/watch?v=gEQk9e9576c 

 Élő hagyományok Kalocsáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GwhMDZJ7og&index=6&list=PL86-LSQQ-

vqJruegzobH2q-Ic9KAzsKYE 

 Palóc népviseletről is találunk filmeket:  

http://nogradikum.hu/ertekeink-kategoria/27-muzeumok-es-nepmuveszet 

 

************************************************************************** 

  

http://skanzen.hu/uploaded_files/dokumentumok/sk-targyalkoto.pdf
http://skanzen.hu/hu/a-skanzen/gyujtemenyek/online-gyujtemeny-neprajzi-latvanytar
http://skanzen.hu/hu/a-skanzen/gyujtemenyek/online-gyujtemeny-neprajzi-latvanytar
http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/folklor/kezmuvesseg/3295-Magyar-motivumok-gyujtemenye.html
http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/folklor/kezmuvesseg/3295-Magyar-motivumok-gyujtemenye.html
http://gyujtemeny.neprajz.hu/neprajz.06.13.php?as=254&kr=A_114_%3D%22Budapest%22
http://gyujtemeny.neprajz.hu/neprajz.06.13.php?as=254&kr=A_114_%3D%22Budapest%22
https://www.youtube.com/watch?v=gEQk9e9576c
https://www.youtube.com/watch?v=2GwhMDZJ7og&index=6&list=PL86-LSQQ-vqJruegzobH2q-Ic9KAzsKYE
https://www.youtube.com/watch?v=2GwhMDZJ7og&index=6&list=PL86-LSQQ-vqJruegzobH2q-Ic9KAzsKYE
http://nogradikum.hu/ertekeink-kategoria/27-muzeumok-es-nepmuveszet
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VI. fejezet – Mozgásjelenségek 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás, ezek kapcsolatának fel-

ismertetése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felis-

mertetése az egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető megér-

tetése. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásá-

nak példáján. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Vizuális kultúra: a mozgás megjelenítése a művészetekben, mozgókép készítése. 

Ének-zene: népdalok, zeneművek a ló és ember kapcsolatáról, a ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok). 

Testnevelés és sport: a rendszeres testmozgás, az edzés, a bemelegítés; világcsúcsok, 

nemzeti rekordok különböző sportágakban, lovassportok. 

Magyar nyelv és irodalom: a mozgás leírására szolgáló rokon értelmű szavak, hasonla-

tok a mozgás kifejezésére; a mozgás, illetve a ló mozgásának megjelenítése irodalmi alkotá-

sokban, mondókákban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód, testmozgás. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

3 óra. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Egészséges táplálkozás, egészséges életmód, állatok csoportosítása, mozgásaik, testrészek. 
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Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A leckék feldolgozásakor használjuk ki a tantárgyi kapcsolódási lehetőségeket a leckéknél leírt 

módon. A mozgásos játékok, feladatok szabadidőben, testnevelésórákon is megvalósíthatók, 

az állatok, emberek mozgásábrázolása rajzórákon. Kapcsolódjunk a tanév egyéb témáihoz 

(nagytájak, nemzeti parkok), buzdítsuk gyűjtőmunkára, kiselőadásra a tanulókat! 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Lovarda, lovaglási lehetőség, az állatok közvetlen megfigyelése nyári táborokban, erdei isko-

lákban – az ismeretek mélyebb megértéséhez segít. Iskolánk, településünk sportnapjához kap-

csolódhatunk, a tanultakat – táplálkozás, életmód, sportolás, testmozgás fontossága – valóban 

tapasztalják meg a gyerekek! Helyi sportegyesület, védőnő segítségét is kérhetjük. 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, interaktív feladatok, szemléltetőeszközök, képek (csont-

rendszer, csontváz). 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása:  

Feladatunk, hogy rávilágítsunk az egészséges táplálkozás és megfelelő testmozgás szükséges-

ségére az egészségmegőrzés szempontjából. Beszéljük meg, hogy erre milyen lehetőségeink 

vannak! Az egyoldalú, egészségtelen táplálkozás (szénhidrátokban, cukrokban gazdag gyors-

ételek, üdítőitalok) elhízáshoz, egészségkárosodáshoz vezetnek, de a gyermekkori, nem indo-

kolt diéta, fogyókúra is életveszélyes lehet (ez az a korosztály, ahol a lányok már akár extrém 

módon is fogyókúrázhatnak). Beszéljünk az egyéni különbségekről, arról, hogy a reklámok nem 

„valódi, hétköznapi” embereket mutatnak (fiúk esetében az izmos, sportos test, túlzásba vitt 

testedzés épp olyan veszélyes lehet). A gyermekek számára különösen veszélyes koffeintar-

talmú szerek (pl. az ún. energiaitalok) károsító hatásáról is beszélnünk kell. 

Az állatok mozgásának tanítása kapcsán fontos megbeszélnivaló, hogy a kedvtelésből 

tartott házikedvenceknek, illetve a haszonállatoknak is szükséges a megfelelő táplálék és test-

mozgás. Elegendő helyet kell biztosítani a mozgásra. Ha házi kedvencet vállalnak, az gyakran 

hosszú évekre szóló elköteleződés, s pl. egy kutya esetében annak sétáltatása létfontosságú. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A mozgásjelenségek tanulmányozása so-

rán az állandóság és változás, ezek kapcsolatának felismertetése. A felépítés és működés kap-

csolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának példáján. Az ember megismerése 
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és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az egészségmegőrzésben, a 

mozgásszervrendszer működésének alapvető megértetése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: A mozgásfajták megkülön-

böztetése (egyenletes és gyorsuló mozgás, ütközés). Halak, madarak, emlősök mozgásának 

leírása: testfelépítés, alkalmazkodás a környezethez.  

Miért vágtat sebesen a paripa? 

A ló leírása: testfelépítés, életmód, alkalmazkodás a környezethez. A ló mozgása: üge-

tés, poroszkálás, vágta. 

Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó hosszútávfutó? Hogyan fejleszthetjük mozgásunkat? 

A csontok, izmok, ízületek szerepe: hajlékonyság, erő, rugalmasság, gyorsaság, ügyes-

ség. 

Az edzés és a bemelegítés. A testalkatnak, testi adottságoknak megfelelő mozgásfor-

mák. A tánc mint mozgás. A mozgás mint aktív pihenési forma. A mozgásszegény életmód ve-

szélyei. 

Fejlesztési követelmények: Mozgásjelenségek vizsgálata játékos kísérleteken keresztül: 

kérdések megfogalmazása a mozgások jellemzőivel kapcsolatban. A jelenségek megfigyelése 

az állandóság és a változás szempontjából, a változások megfigyelése, adott szempontú beso-

rolása (a mozgás gyorsasága, iránya). 

A kapcsolat felismerése az állatok testfelépítése és mozgása között. Példák gyűjtése 

mozgással kapcsolatos rekordokra. 

A kapcsolat felismerése a ló testfelépítése és életmódja, illetve természetes környe-

zete között. Annak magyarázata, miért elterjedt haszonállat a ló: példák keresése a ló és az 

ember kapcsolatára. 

A ló mozgásának megfigyelése és a különböző mozgásformáinak összehasonlítása. 

A rendszeres testmozgás jelentőségének felismerése. Esettanulmányok, példák feldol-

gozása arról, hogy a rendszeres testmozgás hogyan fejleszti az akaraterőt, állóképességet, 

ügyességet. A bemelegítés fontosságának, az edzésmunka során a fokozatosság elvének belá-

tása. Lehetőségek keresése a lakóhelyen a rendszeres testmozgás gyakorlására. Példák kere-

sése arra, hogy melyik sportág melyik testrész izomzatát fejleszti. 

Kulcsfogalmak: Mozgásszerv, mozgásforma. 

************************************************************************** 

VI/1. A mozgás  

A lecke bevezetőjében tárgyakat, elsősorban közlekedési eszközöket mutatunk be, melyek 

mozognak. A mozgás fogalmát leginkább ezeken keresztül tudják megragadni a gyerekek. 

Ugyanakkor van ismeretük a Föld mozgásairól, a tengely körüli forgásról, Nap körüli 

keringésről. Joggal merülhet fel bennük a kérdés: mondhatjuk-e, hogy valami áll, ha minden 

mozgásban van. Célunk az legyen, hogy konkrét példákon keresztül megmutassuk, hogy a 
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mozgás leírása csak akkor lehetséges, ha van egy viszonyítási pontunk, vonatkoztatási rend-

szerünk, melyhez képest meghatározható a helye, elmozdulása! Ezeket a fogalmakat (viszo-

nyítási pont, vonatkoztatási rendszer) nem kell használnunk ahhoz, hogy a mozgásról beszél-

jünk. Így is megértik – például egy mozgó vonatban az egymás mellett ülők egymáshoz képest 

nem mozognak –, de ha az állomáson állva nézzük őket, hozzánk képest mindketten elmoz-

dulnak a vonat indulásakor. 

Egy-egy mozgásjelenség vizsgálatakor mindig határozzuk meg a viszonyítási pontot 

(önmagunkat), ha félreértésre adhat okot egy másfajta viszonyítási rendszer, s minden eset-

ben hallgassuk meg a gyerekek véleményét, értékelve azt, hogy képesek nézőpontváltásra! 

A tankönyv 48/1. feladatában felsorolt tárgyakon kívül gyűjtsenek a diákok olyan tár-

gyakat (közlekedési eszközöket) is, melyek láthatóan mozognak a környezetükben! Mondják 

el, mi az, ami mozgatja ezeket! (Ennek megtalálása nem mindig egyértelmű.) Cél, hogy rájöj-

jenek, valamilyen energia (megújuló, nem megújuló, saját energiánk…) szükséges a mozgáshoz 

(pl. szélturbina, elektromos autó, vitorlás, gőzhajó, teherautó, kerékpár stb.). Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: Mf. 54/1. és 4. 

A 2. feladatban az élőlények (állatok, növények) mozgására gyűjtünk példát, bemu-

tatva, hogy ehhez is energiára van szükség. Beszéljük meg, mi biztosítja a szükséges energiát! 

A mozgás hely- és helyzetváltoztató lehet. A növények növekedése vagy fény felé fordulása 

éppúgy mozgásjelenség.  

Kiegészítő anyagok: 

 Kísérlet: babszemek csíráztatása, a növények elhelyezése az ablaktól különböző távol-

ságban és irányban. A növény fejlődésének megfigyelése. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-5-osztaly/mozgasjelensegek-az-elovilagban/a-hely-es-

helyzetvaltoztato-mozgas 

 A napraforgó mozgása: https://www.youtube.com/watch?v=pIiNMTX1nDU 

 https://www.youtube.com/watch?v=ykXXEr4SBRc 

 https://www.youtube.com/watch?v=g8mr0R3ibPU 

 Egy fa növekedéséről: https://www.youtube.com/watch?v=RjnKAWxCK3k 

 https://www.youtube.com/watch?v=RjnKAWxCK3k 

 (Érdemes „time laps” videókat keresnünk, ahol felgyorsítva látjuk a folyamatokat.) 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „helyváltoztatás” keresőszóval: 

https://learningapps.org/index.php?s=helyv%C3%A1ltoztat%C3%A1s 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: Mf. 54/2. és 3. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/mozgasjelensegek-az-elovilagban/a-hely-es-helyzetvaltoztato-mozgas
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/mozgasjelensegek-az-elovilagban/a-hely-es-helyzetvaltoztato-mozgas
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/mozgasjelensegek-az-elovilagban/a-hely-es-helyzetvaltoztato-mozgas
https://www.youtube.com/watch?v=pIiNMTX1nDU
https://www.youtube.com/watch?v=ykXXEr4SBRc
https://www.youtube.com/watch?v=g8mr0R3ibPU
https://www.youtube.com/watch?v=RjnKAWxCK3k
https://www.youtube.com/watch?v=RjnKAWxCK3k
https://learningapps.org/index.php?s=helyv%C3%A1ltoztat%C3%A1s
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A tankönyv 49. oldalán az (egyenes vonalú) egyenletes mozgásról, a gyorsulásról, las-

sulásról és az ütközésről olvashatunk. Érdemes (fizikát tanító kollégánk segítségét kérve) né-

hány egyszerű kísérletet bemutatni. 

Figyeljünk arra, hogy szóhasználatunk és a bemutatott jelenségek leírása, magyarázata 

szakszerű legyen! Az ELTE alábbi kiadványa ebben sokat segít, s egyúttal leírja, milyen módon 

gondolkoznak a gyerekek a mozgásról, valamint leír néhány egyszerű kísérletet és azok értel-

mezését, példákat a mindennapi életből:  

http://ttomc.elte.hu/sites/default/files/kiadvany/4_fejezet_mozgasok.pdf 

A mozgásjelenségek megfigyelésére (gyorsulás, lassulás és ütközés) a legalkalmasabb 

a testnevelésóra, ahol különböző méretű, tömegű, sebességű tárgyakat (labdákat) tudunk pl. 

ütköztetni és megfigyelni. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: Mf. 55/6. és 7. Az elvégzett egy-

szerű kísérleteink megfigyeléseit a munkafüzeti feladat mintája alapján rögzítsük! 

Kiegészítő anyagok: 

 Animációk golyók ütközéséről: 

https://www.youtube.com/watch?v=SBesU12g58I 

 Az alábbi oldalon számos fizikai kísérletet tudunk „lefuttatni” változó feltételek mel-

lett. Így például az ütközéseket (rugalmas, rugalmatlan, különböző tömegű és sebes-

ségű tárgyak között): http://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Mo-

mentum-and-Collisions/Collision-Carts/Collision-Carts-Interactive 

************************************************************************** 

VI/2. Az állatok mozgása 

Mivel a tanórán az állatok mozgásáról fogunk tanulni, kezdhetjük találós kérdésekkel, melyek 

megoldása egy-egy állat. 

Testnevelésórán vagy szabadidős játék során is előkészíthetjük az óránkat: utánzó já-

rásokkal, mozgásokkal, illetve állatnyomok – állatok képe párosítós játékokkal. 

http://milvus.ro/wp-content/uploads/2008/02/Nyomhatarozo-HU-print.pdf 

Röviden ismételjük át, amit az emlősökről, madarakról, halakról stb. tanultunk! Az ál-

taluk végzett mozgások az élőhelyükkel, életmódjukkal függenek össze, és testfelépítésük 

(végtagjaik, azok száma stb.) is meghatározza. 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Egy-egy mozgásformához kell állatokat válo-

gatni: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328 

A tankönyv 50. oldalán található feladatok, valamint az 51/5. feladat a játékokkal fel-

idézett ismeretek rendszerezését szolgálják. A munkafüzet 56. oldalán állati érdekességeket, 

http://ttomc.elte.hu/sites/default/files/kiadvany/4_fejezet_mozgasok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SBesU12g58I
http://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Momentum-and-Collisions/Collision-Carts/Collision-Carts-Interactive
http://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Momentum-and-Collisions/Collision-Carts/Collision-Carts-Interactive
http://milvus.ro/wp-content/uploads/2008/02/Nyomhatarozo-HU-print.pdf
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=328
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rekordokat találunk. Olvasásórán a gyerekek hasonló módon találkozhatnak (hosszabb) isme-

retközlő szövegekkel. Ezek feldolgozása a szövegértés fejlesztésén túl a gyerekek ismereteit is 

bővítik az állatokról. 

A munkafüzet 56/2. feladatában a lábak száma alapján csoportosítjuk az állatokat.  

Az állatok hely- és helyzetváltoztató mozgásra képesek, de vannak olyan állatok, me-

lyek helyhez kötött életmódot folytatnak pl. szivacsok, korallok, virágállatok.  

Az állati mozgások közül a könyvből átismételhetjük a járást, futást, ugrást, csúszást, 

tekergőzést, repülést, ugrást. A találós kérdésekhez vagy nyomkereső játékhoz is használhat-

tunk állatképeket – most ezeket felhasználhatjuk csoportosításra: melyik állat milyen mozgást 

végez? 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „helyváltoztatás” keresőszóval: 

https://learningapps.org/index.php?s=helyv%C3%A1ltoztat%C3%A1s 

Az állatok közül a ló és mozgásformái kapnak kiemelt szerepet a leckében – erről szól 

a tankönyv 51/6. feladata. Itt a lovak mozgásáról olvasva megismerjük a lépést, ügetést, po-

roszkálást, vágtázást. Ezekről a jármódokról képeket, filmeket találunk a YouTube csatornán. 

A kapcsolódó munkafüzeti feladatokban (Mf. 57. oldal) az őz és a ló tulajdonságait kell 

csoportosítanunk halmazábrába. 

 

A munkafüzet 57/4. feladatában olyan szólások és közmondások jelentését vizsgáljuk, 

melyek lóval kapcsolatosak. 

https://learningapps.org/index.php?s=helyv%C3%A1ltoztat%C3%A1s
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Kiegészítő anyagok: 

 Szólásokat, közmondásokat találunk: 

http://nyeregbefel.hu/2015/03/szolasok/ 

http://nyeregbefel.hu/2015/03/kozmondasok-2/ 

http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=2165 

 Kézműves ötlet: Egy fél pár zokniból egy seprűnyél vagy egyenes ág felhasználásával 

„paripát” készíthetünk:http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2013/10/29/zoknilo/ 

 Gyékényből is készíthetünk játéklovat: 

http://www.fejlesztoklapja.hu/gyekeny_csuhe_szalma_kaka_nad.html 

Filmajánló:  

 Szilaj, a vad völgy paripája 

 Érdemes nemzeti parkok filmjeit is keresni (kapcsolódva a tanév további témaköreihez 

– nagytájak, illetve nemzeti parkok). 

Az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozó jósvafői hucul ménes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkJ_10EAgu4 

A Magyar Nemzeti Lipicai ménesről: 

https://www.youtube.com/watch?v=PynEHLfQIC8 

Híres méneseinkről és hagyományos lófajtáinkról a Kalandozás a ménesek világában sorozat-

ból tájékozódhatunk. 

A leghíresebb magyar lovakról (Overdose, Kincsem és Imperial) kiselőadást tarthatnak 

a gyerekek. 

Kincsemről: https://www.youtube.com/watch?v=xr1QQmG5M48 

A Nemzeti Vágta honlapján belül a „galéria” menüben sok értékes felvételt találunk: 

http://vagta.hu/menu/206/galeria 

http://nyeregbefel.hu/2015/03/szolasok/
http://nyeregbefel.hu/2015/03/kozmondasok-2/
http://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=2165
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2013/10/29/zoknilo/
http://www.fejlesztoklapja.hu/gyekeny_csuhe_szalma_kaka_nad.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZkJ_10EAgu4
https://www.youtube.com/watch?v=PynEHLfQIC8
https://www.youtube.com/watch?v=xr1QQmG5M48
http://vagta.hu/menu/206/galeria
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Érdemes kilátogatni az OMÉK-ra, ahol testközelből láthatóak a lovak, mozgásuk megfi-

gyelhető. Ha lehetőségünk van arra, hogy lovardába látogassunk vagy nyári tábor, erdei iskola 

alatt lovagoljanak a gyerekek, életre szóló élményben lehet részük. 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „ló” keresőszóval: https://learningapps.org/in-

dex.php?page=1&s=l%C3%B3 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Vágtat, mint a paripa: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=327&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor 

************************************************************************** 

VI/3. Az emberek mozgása 

Ráhangoló játékként a szoborjáték valamelyik változatát játszhatjuk, akár testnevelésórán is 

kipróbálva: 

1. Futnak, a teremben mozognak a gyerekek, majd jelre szoborrá változnak (aki megmoz-

dul, kiesik). 

2. Ugyanez a játék, de már témát is adunk (pl. változz valamilyen állattá). 

3. Utánzó játék: szabad mozgás után egy bizonyos jelre mindenki felveszi az „öntőminta” 

formáját (egy valaki felvesz egy testhelyzetet, amit a többieknek utánozniuk kell). 

4. Kiválasztunk két gyereket, akik úgy állnak, hogy ne lássák egymást. Egyikük felvesz egy 

testhelyzetet, míg a másik gyereket a többiek utasítják, azaz szóbeli irányítással meg-

próbál ugyanolyanná válni. Cél, hogy ugyanazt a testhelyzetet vegye fel. 

5. Egy gyerek háttal a többieknek mond egy szobortémát, amit a többiek megjelenítenek. 

Visszafordulás után kiválasztja, hogy ki jelenítette meg legszebben az adott témát. 

Egyénileg, de párban és csoportban is játszható – azaz formázható szobor. 

6. Testnevelésórán: 8-10 méterre egymástól van a start- és a célvonal. Az egyik gyerek 

háttal állva hangosan számol (háromig), majd gyorsan megfordul. Addigra a többiek-

nek szoborrá kell válniuk. Aki megmozdul, annak a startvonalra vissza kell mennie. Az 

nyer, aki először ér a célba. 

A mozgások és megállások (szoborrá merevedés) során a gyerekek megfigyelhetik, hogy bizo-

nyos testhelyzetekben hogyan nyúlnak az izmaik, milyen érzéssel jár mindez, milyen mozdu-

latokra képesek, s milyenekre nem. 

A fejezet bevezető leckéjében, a mozgásról tanulva már sokat beszéltünk arról, hogy 

minden mozgáshoz energiára van szükség. Az ember is energiát használ fel (melyet a táplálé-

kunkkal veszünk magunkhoz) a mozgáshoz, hely- és helyzetváltoztatáshoz. 

A mozgásunkat a csontjaink/csontvázunk és az izmok, valamint inak biztosítják. 

A csontokról, működésükről, fejlődésükről, az izomzatról a tankönyv 52. oldalán olvas-

hatunk. 

https://learningapps.org/index.php?page=1&s=l%C3%B3
https://learningapps.org/index.php?page=1&s=l%C3%B3
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=327&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=327&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=kornyezetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
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Kapcsolódnak hozzá a munkafüzet 58. oldalának feladatai: 

 

A tanórai szemléltetésre használjuk a szertár szemléltető anyagait, ha lehetséges, 

csontvázat! 

A csontok, izmok megfelelő működéséhez a helyes táplálkozás, kiegyensúlyozott élet-

mód, rendszeres testmozgás járul hozzá. Ismételjük át, amit a helyes táplálkozásról tanultunk! 

Melyek azok az élelmiszerek, vitaminok, melyek a csont- és izomműködést, növekedést, fejlő-

dést segítik elő? 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „csontváz” keresőszóval: 

 https://learningapps.org/index.php?s=csontv%C3%A1z 

 Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „mozogj minden nap” keresőszóval: 

https://learningapps.org/index.php?s=mozogj+minden+nap 

Interaktív feladatok, videók az Okosdoboz oldalon: 

 A mozgás pozitív szerepe: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=896 

 Így ülj helyesen: http://www.okosdoboz.hu/video?id=12 

 Sportoljak? Miért?:http://www.okosdoboz.hu/video?id=16 

 Az edzés veszélyei: http://www.okosdoboz.hu/video?id=43 

 Agytorna: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=798 

 Sportolni csak biztonságosan: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817 

 Sportolj ésszel!:http://www.okosdoboz.hu/video?id=30 

 A mozgás pozitív hatásai: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=885 

 Kalóriák a mérlegen: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=920 

 Energiaegyensúlyban vagy?:http://www.okosdoboz.hu/video?id=77 

 Mit javasolsz a sportolónak?:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=882 

 Hol a hiba a tányéron?:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=909 

 Tápanyagok, egészség: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=597 

 Táplálkozási verseny: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=797 

https://learningapps.org/index.php?s=csontv%C3%A1z
https://learningapps.org/index.php?s=mozogj+minden+nap
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=896
http://www.okosdoboz.hu/video?id=12
http://www.okosdoboz.hu/video?id=16
http://www.okosdoboz.hu/video?id=43
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=798
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817
http://www.okosdoboz.hu/video?id=30
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=885
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=920
http://www.okosdoboz.hu/video?id=77
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=882
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=909
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=597
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=797
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 Táplálkozás a labirintusban: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=828 

 Mindenttudó táplálkozás:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349 

Kiegészítő anyagok, videók a mozgásról, egészséges életmódról: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eRQgs8aKe1M&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=u7bZtffveIY 

 https://www.youtube.com/watch?v=5GVyy59A90o 

 https://www.youtube.com/watch?v=XA70NZREXxM 

 https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-

34&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=5 

 https://www.youtube.com/watch?v=i7aWK8_vJxs&in-

dex=10&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6 

 https://www.youtube.com/watch?v=FdqLoddejNc&list=PLSnySM3JvTTw7n84

ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=16 

 https://www.youtube.com/watch?v=UjyoB8rP0iQ&in-

dex=18&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6 

 https://www.youtube.com/watch?v=93p0JDkq91w&list=PLSnySM3JvTTw7n8

4ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=30 

A tankönyv 53. oldalán a testmozgás, sportolás fontosságáról és lehetőségeiről olvashatunk. 

Válasszanak ki a gyerekek egy-egy kedvenc sportágat! Járjanak utána, kik a legsikeresebb (ma-

gyar) sportolók a választott sportágban! Mutassák be (a sportág történetét/az egyik sportoló 

pályafutását)! A munkafüzet 59. oldalán kiselőadáshoz, tablóhoz kapunk ötleteket. 

Egy-egy verseny, olimpia, világbajnokság, magyar siker mindig motiválja a gyerekeket 

sportolásra, sportágválasztásra. Csatlakozhatunk a Nagy Sportágválasztó rendezvényeihez, 

ahol sokféle sportágat megismerhetnek a gyerekek. https://www.sportagvalaszto.hu/ 

************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=828
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=349
https://www.youtube.com/watch?v=eRQgs8aKe1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u7bZtffveIY
https://www.youtube.com/watch?v=5GVyy59A90o
https://www.youtube.com/watch?v=XA70NZREXxM
https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-34&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gLh5aD0C-34&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=i7aWK8_vJxs&index=10&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6
https://www.youtube.com/watch?v=i7aWK8_vJxs&index=10&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6
https://www.youtube.com/watch?v=FdqLoddejNc&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=FdqLoddejNc&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UjyoB8rP0iQ&index=18&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6
https://www.youtube.com/watch?v=UjyoB8rP0iQ&index=18&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6
https://www.youtube.com/watch?v=93p0JDkq91w&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=93p0JDkq91w&list=PLSnySM3JvTTw7n84ZVFDSIVw5BUU3n0I6&index=30
https://www.sportagvalaszto.hu/
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VII. fejezet – Életünk 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából 

az emberi magatartásformák megfigyelése. A családi kapcsolatok jelentőségének felismerte-

tése az ember életében. A baráti kapcsolatok és a közösség jelentőségének felismertetése az 

ember életében. 

A veszélyhelyzetek felismerésének képessége és a felelősségtudat erősítése. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Magyar nyelv és irodalom: szólások, közmondások, metaforák (az ember és az állatok viselke-

désével kapcsolatban). 

Vizuális kultúra: arckifejezések, testbeszéd megjelenítése művészeti alkotásokon. 

Ének-zene: emberi konfliktusok megjelenése dalokban. 

Matematika: hasonlóságok és különbségek. 

Erkölcstan:emberi kapcsolatok, közösség, a helyes magatartás. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

2+1 összefoglaló óra. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Család, rokonok, otthon, munkamegosztás, balesetvédelem, elsősegély. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A fejezet minden leckéje lehetőséget ad a szituációs játékokra. A család és barátság téma fel-

dolgozása során a tantárgyi kapcsolódások nyújtotta lehetőségekkel mindenképpen éljünk! A 

versek, mesék, regények, melyekkel olvasásórán találkoztak a gyerekek, ezek feldolgozása a 

tanév (és megelőző tanévek) során bizonyára sok alkalmat kínált a témáról való beszélgetésre. 
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Az irodalmi alkotások beemelése a tanórába már csak azért is hasznos, mert könnyebben be-

szélnek a gyerekek az ismert szereplők életéről, családjáról, barátságairól, nehézségeiről, mint 

önmagukról. 

A balesetvédelem, elsősegély, internetbiztonság témák is folyamatos feldolgozást, gya-

korlást igényelnek, az életkoruknak megfelelő szinten. Elsősorban a médiatudatosság és biz-

tonságos internetezés témában már számtalan lehetőség, program áll rendelkezésre, kapcso-

lódjunk ezekhez! Szakértőt is hívhatunk az iskolánkba. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

A kerékpáros közlekedés biztonsági szabályainak gyakorlása történhet sportnaphoz kötve, az 

iskolaudvaron kialakított pályán. Ha településünkön közlekedésbiztonsági nap van, kapcsolód-

junk a programjához! 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, interaktív feladatok kivetítéséhez projektor, számítógép (kerék-

pár). 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása:  

Nem minden tanítványunk él teljes családban. A családok különbözőek, sokszor feszültségek, 

problémák nehezítik a gyerekek életét. Célunk a pozitív minta bemutatása, de ez sok esetben 

távol áll a gyerekek valóságától, mindennapjaitól. Az adott osztályközösségben az osztályta-

nító ismeri legjobban tanítványait: rájuk „szabva” kell megterveznie a tanórát, szükség esetén 

szakember (iskolapszichológus, mentálhigiénés szakember) segítségét kérve. Fontos célunk, 

hogy a gyerekek őszintén tudjanak beszélni az örömeikről és nehézségeikről – de ennek sok 

esetben nem a tanóra a színtere. Feltétlenül meg kell akadályoznunk, hogy megbélyegzés, szé-

gyen, csúfolódás, kiközösítés legyen a következménye az őszinte vallomásoknak. Épp ezért a 

téma feldolgozása különleges érzékenységet kíván. Hangsúlyozzuk, mutassuk be, milyen elő-

nyei vannak a többgenerációs családoknak! 

Épp ilyen figyelmesnek kell lennünk, amikor a barátságról beszélgetünk. Ebben a kor-

osztályban ez különösen hangsúlyos. A gyerekek baráti kapcsolatai változók. Egy gyerek cso-

portbeli helyzete, megítélése sokszor azon múlik, milyen baráti csoportoknak része. A tanítók 

természetesen évek alatt alakítanak ki, s naponta ápolnak egy olyan osztályközösséget, ahol a 

különböző képességű, habitusú, érdeklődési körű stb. gyerekek otthon érzik magukat. A téma 

feldolgozásakor kerüljük az olyan feladatokat, amikor a gyerekeknek nyilvánosan kell megne-

vezniük osztálybéli barátaikat! Inkább azt hangsúlyozzuk, milyen pozitívumai vannak a barát-

ságnak, s magunkon mit formálhatunk, hogy jó barátok lehessünk! 
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A balesetvédelem kapcsán fontos annak hangsúlyozása, hogy a diákoknak egy baleset 

esetén felnőtt segítségét kell kérniük. Egy kisgyerek nem életmentő! Feladata a balesetveszély 

megelőzésében lehet, azaz elkerülni azokat a helyzeteket, melyekben baleset éri őket, tuda-

tában lenni a veszélyforrásoknak, s erre adott esetben társait is figyelmeztetni.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az önismeret és az önreflexió fejlesztése 

a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése.  

A családi kapcsolatok jelentőségének felismertetése az ember életében. A baráti kap-

csolatok és a közösség jelentőségének felismertetése az ember életében. 

A veszélyhelyzetek felismerésének képessége és a felelősségtudat erősítése. 

A tanult ismeretek rendszerezése játékosan. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Magatartásformák, szabá-

lyok, viselkedési normák különböző élethelyzetekben. Példák a helytelen és helyes viselke-

désre. 

Együttélés a családban. Baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. 

Hogyan kerülhetjük el a sértődéseket, veszekedéseket? Hogyan őrizhetjük meg barát-

ságainkat? 

Mi a teendő baleset esetén? 

Baleset: megelőzés, segélykérés, a mentők értesítése. A mentők munkája. Az elsőse-

gélynyújtás lehetőségei. A segélyhívó számok ismerete.  

A mindennapi élet veszélyforrásai. KRESZ-táblák ismerete. Az UV sugárzás, a hőség és 

a strandolás veszélyei, a megfelelő védelem ellenük. A tűzgyújtás szabályai és veszélyei. 

Fejlesztési követelmények: Szerepjátékok kipróbálása, emberi magatartásformák meg-

figyelése különböző helyzetekben. Helyzetgyakorlatok elemzése. Példák csoportosítása (he-

lyes és helytelen viselkedés), érvek és indokok keresése. Az együttélés alapvető szabályainak 

megbeszélése. 

Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. Példák gyűjtése az aktív és 

passzív pihenésre. A betegségtünetek felismerésének gyakorlása esetleírásokon keresztül. A 

fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. A megelőzés szerepének felismerése. Teendők, se-

gítségkérés módjainak megismerése baleset esetén. Biztonságos közlekedés, szabadidő-eltöl-

tés ismerete. 

A tanult ismeretek feldolgozása, ismétlése. 

Kulcsfogalmak: Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés, egészségmagatartás, beteg-

ség, gyógyítás, baleset. 

************************************************************************** 
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VII/1. Együttélés a családban  

A családról szóló lecke feldolgozásakor különösen érzékenynek kell lennünk: szem előtt kell 

tartanunk, hogy nem minden tanítványunk él teljes családban. A családok különbözőek, sok-

szor feszültségek, problémák nehezítik a gyerekek életét. 

A lecke megpróbálja a pozitív mintát bemutatni, a szeretetteljes családi légkört, ami 

sokak számára távol áll a valóságtól. Az osztálytanító ismeri tanítványait: rájuk „szabva” kell 

megterveznie a tanórát, szükség esetén szakember (iskolapszichológus, mentálhigiénés szak-

ember) segítségét kérve. 

A családi kapcsolatok, feladatok, örömök és bánatok bemutatásához, megbeszélésé-

hez még negyedik osztályban is segítségünkre lehetnek a (magyar nép)mesék. 

A családrajz mellett családfarajzolás (melynek segítségével a családi kapcsolatok, ro-

konsági fokok megnevezhetők, melyek még negyedik osztályban is sokaknak nehezen megfo-

galmazhatók), fényképek segítségével történhet a bemutatás (Tk. 54. oldal és 55/6.). 

A diákok a munkafüzet 60/1. feladatában tudják röviden bemutatni családjukat. A 2. 

feladatban egy képzelt (lerajzolt) család rokoni kapcsolatait ábrázoltuk, és kell a hiányzó sza-

vakkal kiegészíteni a feladatot. 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon: Névadó: http://www.okosdoboz.hu/feladat-

sor?id=799 

Családfát készíthetünk egy kitalált, de egy irodalmi műből megismert családhoz is (pl. 

a Szeleburdi család családfája). 

Játék: 

Mi az a három főnév (fogalom vagy tárgy), három ige és három melléknév, ami a családodat 

legjobban jellemzi? Azaz melyek a rátok jellemző tárgyak, mit csináltok közösen, milyen sza-

vakkal jellemeznéd a családodat?  

Olykor ilyen módon könnyebb bemutatni egy családot. Az elhangzott szavakból szófelhőt ké-

szíthetünk, mégpedig tag cloud generálóval: azaz az összes, gyerekek által leírt szóval (annyi-

szor, ahányszor leírták), így a szavak mérete fogja mutatni azok gyakoriságát. Erre alkalmas pl. 

ez a generátor: https://worditout.com/word-cloud/create 

Egy minta:  

 (forrás: a szerző munkája) 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=799
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=799
https://worditout.com/word-cloud/create
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A családra leginkább jellemző pozitív fogalmakat a tankönyv 54. oldalán találjuk, míg 

az 55. oldal 4. feladatában olyan helyzeteket mutatunk be, melyek valamilyen megoldást, fel-

oldást kívánnak. (Tudva azt, hogy vannak családok, ahol ennél jóval súlyosabb problémákkal 

kell megküzdeni.) Ismét csak szem előtt tartva a gyerekek családi hátterét, a tanító szituációs 

játékokat hozhat, a gyerekek eljátszhatják a helyzeteket és megoldásukat (vagy épp azt, hogy 

nem tudják megoldani), természetesen saját helyzeteket, nehézségeket is hozva (kapcsolódó 

feladat: munkafüzet 61/4.). 

Interaktív feladat az Okosdoboz oldalon:  

 A családi élet szépségei és nehézségei: http://www.okosdoboz.hu/video?id=105 

A Tk. 55. oldal 6. feladatában egy régi családi fénykép idézi fel a régi korokat, generá-

ciók együttélését. Idézzük fel, amit az „Elődeink élete” fejezetben a családi munkamegosztás-

ról tanultunk! 

Hívhatunk vendéget az órára, idős nagyszülőt, dédszülőt, aki a régi korokról szokások-

ról mesél nekünk. 

Kiegészítő anyag:  

 Az órához módszertani segítséget, útmutatást, ötleteket kaphatunk a Családi életre 

nevelés (CSÉN) kerettantervéből, illetve ehhez kapcsolódó módszertani útmutatók-

ból:http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_csen.html 

************************************************************************** 

VII/2. Baráti kapcsolatok  

A lecke feldolgozásánál tartsuk szem előtt, hogy lehetnek olyan gyerekek az osztályban, akik-

nek nincs barátjuk, vagy az osztályközösségben peremhelyzetben vannak. 

Javasoljuk, hogy a témát közös olvasmányélményhez kössük (pl. Békés Pál Félőlény 

című könyve; Lázár Ervin: A négyszögletű Kerek Erdő, Bab Berci kalandjai; Csukás István: Nyár 

a szigeten; Derek Munson: Az Ellenségsüti stb.). Könnyebb a konfliktusokról, nehézségekről, 

problémákról úgy beszélni, hogy nem közvetlenül róluk szól. Negyedik osztály végén a gyere-

kek már képesek a nézőpontváltásra, egy-egy esemény, helyzet több oldalról, szempontból 

való megfigyelésére és leírására, valamint az érvelésre is. 

A tankönyv 56. oldalán a bevezető vers és az 1. feladat rövid története alkalmas arra, 

hogy beszélgetés során a gyerekek megfogalmazzák, melyek azok a tulajdonságok, amelyek a 

barátokat, barátságot jellemzik. 

Kérhetjük, hogy írjanak magukról 3-4 olyan pozitív tulajdonságot, ami miatt ők valaki-

nek jó barátai tudnak lenni. Kerüljük annak megválaszolását, hogy „Vannak-e barátaid?”, 

„Hány barátod van?”, „Kik a barátaid?”. A környezetismeret-óra feladata sosem szociometriai 

http://www.okosdoboz.hu/video?id=105
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_csen.html
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felmérés. Figyeljünk a gyerekek érzéseire, kiemelten a magányosabb, peremhelyzetű gyere-

kekre! A tanórán – ahogy a családról szóló előző lecke esetében is – a pozitív mintákat erősít-

jük. 

A tankönyv 56/2. feladata kapcsán a diákok saját barátaikról gyűjtsenek pozitív tulajdonságo-

kat! Folytassuk a szógyűjtést az előző leckénél ajánlott módon. 

 Mit csináltok szívesen együtt? (igék gyűjtése) 

 Milyen tárgy jelképezné legjobban a barátságotokat? 

 Milyen a barátságotok? Milyenek vagytok együtt? (melléknevek gyűjtése) 

 Milyen tulajdonságai vannak a barátodnak, amit nagyon kedvelsz benne? 

 Mi a legjobb élményed a barátoddal kapcsolatban? 

 Miben hasonlítotok? 

Kapcsolódó munkafüzeti feladatok: 62/1., 2., 4. 

A titoktartás kérdéséről olvashatunk a tankönyv 57. oldalán, illetve a negatív érzések-

ről: haragról, összeveszésekről, barátságok felbomlásáról. Kapcsolódó feladat: munkafüzet 

63/5. Mivel a saját élmények megosztása érthetően nem könnyű, ajánljuk, hogy inkább szitu-

ációs játékok során dolgozzuk fel ezt a témát. A könyv ajánlotta – csoportokban történő – 

beszélgetések mellett, helyett szintén választhatunk játékokat.  

A csoportok kapnak egy rövid leírást egy szituációról, aminek eljátszására felkészülnek.  

Például: 

 Megígéri a barátod, hogy veled tölti a péntek délutánt, amire boldogan készülsz. Ő 

azonban nem jön, betegségre hivatkozik. Kiderül, hogy nem is volt beteg. 

 Elmondod egy titkodat a barátodnak. Megígéri, hogy nem adja tovább senkinek. Más-

nap azonban azt tapasztalod, hogy sokan összesúgnak a hátad mögött. 

 Izgatottan készülsz a barátod születésnapjára. Kedvenc süteményét viszed ajándékba, 

de egyszer csak rájössz, hogy egy falatot sem evett belőle. 

Érdemes olyan történeteket választani, melyeknél nem tudhatjuk, mi is történt valójában, mi 

az oka a barát viselkedésének, különböző magyarázatokat és megoldásokat találhatunk a hely-

zetre. A csoportok leírják/eljátsszák az általuk kitalált folytatást. 

Változata: egy csoport kap egy történetet – melynek eljátszása után a többi csoport 

eljátssza a kitalált folytatást. 

Kiegészítő anyagok: 

 Szituációs játékokhoz, kommunikációs gyakorlatokhoz ötletek: 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/07_konfkezkeszsfejl.doc 

 Korosztályra bontott ötletek:  

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html) 

 http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=116 

 További játékok: http://www.osztalyfonok.hu/cimke.php?id=86) 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/07_konfkezkeszsfejl.doc
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=116
http://www.osztalyfonok.hu/cimke.php?id=86
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http://www.kpszti.hu/system/files/jo_kommunikacios_gyakorlatok.pdf 

 Játékötletek, köztük érzékenyítő játékok:  

https://peldaul.hu/jatektar.html?keres=url&filterKat=4 

A munkafüzet 62/3. feladatában a barátságról szóló szólásokat, közmondásokat kell alkotni. 

 

Kérjük a szólások, közmondások értelmezését, magyarázatát! 

A munkafüzet 63/6. feladatában a tanulóknak a képek alapján kell eldönteniük, helye-

sen cselekednek-e a rajta szereplő emberek. A képek is válhatnak szituációs játék alapjává: 

csoportokban kapjanak egy-egy képet, mely köré a csoport maga alakít szituációt (azaz a képet 

ágyazzák be egy történetbe). A történet eljátszása során egy pillanatra állóképként mereved-

jenek meg, amikor a képhez érnek! A hibás mintát bemutató képeknél játsszák el a helyes 

viselkedést, illetve a helytelen viselkedés okozta konfliktus feloldását! 

Interaktív feladat a Tankocka oldalon: Barátság: https://learningapps.org/1859274 

************************************************************************** 

VII/3. A mindennapok veszélyei, balesetvédelem 

A tanév vége előtt a lecke által bemutatott veszélyforrások, a balesetmegelőzés módjai és a 

leírt szabályok elsősorban a nyáron a gyerekekre leselkedő balesetek elkerülését szolgálják. 

Érdemes először tisztázni, mit jelent a szabály, miért van rá szükség. Milyen lenne az 

életünk (pl. a közlekedés) szabályok nélkül? Kit veszélyeztet, aki nem tartja be a közlekedési 

szabályokat? 

Milyen aktív és passzív pihenési formákat ismernek a gyerekek? Szükség van-e mind-

kettőre? Miért nem elegendő a passzív pihenés? Kapcsolódó munkafüzeti feladat: Mf.64/1. 

Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

 Fölösleges időtöltés?: http://www.okosdoboz.hu/video?id=126 

 Sportoljak? Miért?: http://www.okosdoboz.hu/video?id=16 

  

http://www.kpszti.hu/system/files/jo_kommunikacios_gyakorlatok.pdf
https://peldaul.hu/jatektar.html?keres=url&filterKat=4
https://learningapps.org/1859274
http://www.okosdoboz.hu/video?id=126
http://www.okosdoboz.hu/video?id=16
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 A mozgás pozitív hatásai: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=885 

 A mozgás pozitív szerepe: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=896 

A tankönyv 58/1. feladata a kerékpár kötelező tartozékait mutatja be, és a biztonságos kerék-

pározás szabályait írja le. Beszéljük meg, milyen szerepük van az egyes alkatrészeknek, illetve 

a szabályoknak, s hiányuk, be nem tartásuk mihez vezethet! Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 

Mf. 64/2. 

Kapcsolódó videók: 

 Biciklivel biztonságban: http://www.okosdoboz.hu/video?id=64 

 https://www.youtube.com/watch?v=_q81Fd-BFog 

A témában elérhetők gyerekeknek készült rajzfilmek, oktatófilm-sorozatok: 

 STOP. Közlekedj okosan rajzfilm epizódjai: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbBrJtrMEfw&idex=10&list=PL11AA888D686CE

FCE 

 Bence közlekedik sorozat 

Kiegészítő anyagok: 

 Kerékpárral való közlekedéshez: http://kerekparoskresz.com/jatekok/ 

Interaktív feladatok a Tankocka oldalon „kerékpár” keresőszóval: 

  https://learningapps.org/index.php?s=ker%C3%A9kp%C3%A1r 

A Tk. 58/2. feladatában azokat a veszélyforrásokat és az elkerülésük módját írtuk le, melyek a 

vízparton leselkednek a gyerekekre. Kérjünk indoklást, magyarázatot tőlük! Kapcsolódó mun-

kafüzeti feladatok: Mf. 65/3., 4. 

Interaktív feladatok, videók az Okosdoboz oldalon: 

 Amikor tűz a nyári nap: http://www.okosdoboz.hu/video?id=1 

 Irány a strand!:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=878 

A Tk. 59/3. feladatában azokat a leggyakoribb sérüléseket (horzsolás, vágás, forrázás, csípés) 

és ellátásuk, kezelésük módját ismételjük át, melyekről már tanultunk. Idézzük fel, mikor kell 

mentőt hívni, mi a helyes sorrend, milyen információkra van szükség a mentők hívásához! Be-

széljük meg, hogyan kerülhetjük el a baleseteket! Melyek azok a magatartásformák, melyek a 

balesetet előidézhetik! 

Hangsúlyozzuk a megelőzés fontosságát, átismételve az iskola (tanterem, udvar, tor-

naterem, folyosó stb.) tűz- és balesetvédelmi szabályait! Melyek azok az eszközök, helyzetek, 

viselkedési módok, amelyek balesetveszélyesek? Mit kell tenni sérülés esetén? Hangsúlyoz-

zuk, hogy felnőtt segítséget kell kérni, aki jobban meg tudja ítélni, kell-e mentőt hívni! 

Rögzítsük, szituációs játékokban többször játsszuk el, melyek azok a legfontosabb in-

formációk, amelyeket a mentőszolgálatnak tudnia kell a híváskor! Milyen számon érjük el 

őket? Kapcsolódó munkafüzeti feladat: Mf. 65/5. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=885
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=896
http://www.okosdoboz.hu/video?id=64
https://www.youtube.com/watch?v=_q81Fd-BFog
https://www.youtube.com/watch?v=sbBrJtrMEfw&idex=10&list=PL11AA888D686CEFCE
https://www.youtube.com/watch?v=sbBrJtrMEfw&idex=10&list=PL11AA888D686CEFCE
http://kerekparoskresz.com/jatekok/
https://learningapps.org/index.php?s=ker%C3%A9kp%C3%A1r
http://www.okosdoboz.hu/video?id=1
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=878
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Interaktív feladatok az Okosdoboz oldalon: 

A mentőhívásról: 

 104: http://www.okosdoboz.hu/video?id=67 

 Segítség, baj van!:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=807 

Balesetmegelőzés: 

 Sportolni csak biztonságosan: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817 

 Sulis balesetek: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=845 

 Hát illik ezt?:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=835 

 Égő és rázós dolgok: http://www.okosdoboz.hu/video?id=99 

 Mérgek a ház körül: http://www.okosdoboz.hu/video?id=40 

 Lakjunk jól!:http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=846 

 Mindennapi mérgeink: http://www.okosdoboz.hu/video?id=68 

Elsősegély: 

 Sulidoki: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=843 

 Eszméletlen!:http://www.okosdoboz.hu/video?id=59 

 Ezt tedd, ha félrenyelt valaki: http://www.okosdoboz.hu/video?id=4 

 Ha már folyik a vér: http://www.okosdoboz.hu/video?id=47 

A tankönyv 59/4. feladata azokra a veszélyforrásokra hívja fel a figyelmet, melyek internet-

használat közben és az ismeretlen idegenekkel való találkozáskor fenyegethetik a gyerekeket. 

Ezek a témák ne korlátozódjanak erre az egyetlen órára, a biztonságos internethasználatra és 

az ismeretlenekkel szembeni józan óvatosságra folyamatosan tanítsuk, neveljük a gyerekeket! 

A biztonságos internethasználatról (és médiahasználatról) gazdag anyagot találunk az alábbi 

oldalakon: 

  http://saferinternet.hu/ 

 http://www.mediatudor.hu/alapinformaciok.php 

 http://televele.hu/moped/also-tagozat/ 

 http://www.hop12.hu/gyerekeknek 

Szituációs játékokkal játsszunk el olyan helyzeteket, melyek a mindennapokban előfordulhat-

nak, amikor a gyerekek ismeretlenekkel találkoznak, megszólítják őket! Célunk ne a rémisztés, 

ijesztgetés legyen, hanem a józanság és óvatosság! Hogyan tudja elkerülni egy gyerek a veszé-

lyes helyzeteket, hogyan kell segítséget kérnie, hogyan ismerheti fel a veszélyt? 

************************************************************************** 

  

http://www.okosdoboz.hu/video?id=67
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=807
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=817
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=845
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=835
http://www.okosdoboz.hu/video?id=99
http://www.okosdoboz.hu/video?id=40
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=846
http://www.okosdoboz.hu/video?id=68
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=843
http://www.okosdoboz.hu/video?id=59
http://www.okosdoboz.hu/video?id=4
http://www.okosdoboz.hu/video?id=47
http://saferinternet.hu/
http://www.mediatudor.hu/alapinformaciok.php
http://televele.hu/moped/also-tagozat/
http://www.hop12.hu/gyerekeknek
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VII/4. Év végi összefoglalás (csak a munkafüzetben) 

Az ajánlott játékos ismétlést a munkafüzet 66–67. oldalán találjuk.  

Az osztályt – létszámtól függően – 6 (7) heterogén csoportra osztjuk. Már háromfős 

csoportokkal is megvalósítható a feladat, és ajánlható is, hogy a III. „Itthon vagyok” fejezet 

leckéit (nagytájait) osszuk szét a csapatok között. Ez esetben ugyanis a tanév fontos fogalmait, 

a térképen való tájékozódást, a nagytáj bemutatásának algoritmusát minden csoport gyako-

rolhatja. 

A fejezetekhez ajánlott játékos és interaktív feladatok az év végi összefoglalás során is 

ajánlhatók. 

Különösen alkalmas összefoglalásra: 

 gondolattérképek készítése a főfogalmakkal 

 bingójáték a főfogalmakkal (https://osric.com/bingo-card-generator/) 

 interaktív szófelhők (https://wordart.com/) 

 társasjátékok (interaktívan, pl. PowerPoint formában) 

 keresztrejtvények (https://www.xwords-generator.de) 

 szókeresők (http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-

Generator.aspx) 

 jeopardy játék (https://jeopardylabs.com/) 

 interaktív PowerPointok (https://tekhnologic.wordpress.com/collections/) 

 füllentős játékok (https://tekhnologic.wordpress.com/2017/08/23/50-50-a-

powerpoint-quiz/) 

 Tankocka feladatokat is tervezhetnek, készíthetnek a tanulók egymásnak: 

https://learningapps.org/ 

Az ajánlott füllentős játék is megvalósítható tankockaként – akár úgy is, hogy az egyénileg 

megalkotott, csoportokban lejátszott, majd a csoporttagok által kiválasztott legjobb feladvá-

nyokból a tanító a következő órára készít tankockát (IKT hiányában TOTÓ-t), s a gyerekekkel 

lejátssza. Motiváló lesz, ha a diákok ráismernek saját feladványaikra. 

Totóhoz a munkafüzet 67. oldalán találunk üres megfejtőlapot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osric.com/bingo-card-generator/
https://wordart.com/
https://www.xwords-generator.de/
http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx
http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx
https://jeopardylabs.com/
https://tekhnologic.wordpress.com/collections/
https://tekhnologic.wordpress.com/2017/08/23/50-50-a-powerpoint-quiz/
https://tekhnologic.wordpress.com/2017/08/23/50-50-a-powerpoint-quiz/
https://learningapps.org/
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VIII. fejezet – Kiegészítő tananyag 

 

A fejezet részcéljainak leírása, a célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges 

módjai: 

A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezethez és fenn-

tarthatósághoz kötődően. A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. Az 

ember–természet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapaszta-

lati tudás értékelése. A múzeumok munkájának értékelése. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, az új fogalmak rendszerbe foglalása, tantár-

gyi koncentrációra tett javaslatok (kötelező és kiegészítő anyagok elkülönítése): 

Ének-zene: népdalok. 

Vizuális kultúra: népművészet. 

Erkölcstan: a természet tisztelete, a hagyományok jelentősége. 

Matematika: rész-egész kapcsolat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a ház részei, építőanyagok, anyagok felhasználása, 

megmunkálása; élelmiszerek tartósítása. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

3 óra + 1 óra év végi összefoglaló óra + 1 óra számonkérés: év végi témazáró dolgozat. 

A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet alkal-

mazni: 

Magyarország nagytájai, nemzeti parkjai, felszínformák, közlekedés, elődeink élete. Növé-

nyek, állatok, természetes és mesterséges környezet. Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, év-

szakok. 

Ajánlott feldolgozási mód: a fejezethez kapcsolódó tanítási-tanulási folyamat részletes be-

mutatása, a tennivalók rendszere, módszerek és munkaformák (szervezési módok) bemuta-

tása: 

A kézikönyvben ajánlott módon, a nagytájakhoz kapcsolódva (III. fejezet leckéi) mélyülhetünk 

el jobban a nemzeti parkok megismerésében. Ez a kiegészítő lecke és a terepgyakorlat is akkor 

lesz valódi tapasztalat, élmény, ha kimozdulunk az osztályterem falai közül. Egy-egy nagytáj 



FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

192 
 

feldolgozása, bemutatása tablón, kiselőadás formájában történhet egyénileg, párban, de cso-

portosan is. A terepgyakorlat során is érdemes párokat választani, a látottakat akár vetélkedő 

formájában felidézni, csoportban. 

Változatok: az ajánlott feldolgozási mód alternatívái, a helyi igényekhez igazítás lehetősé-

gei: 

Bárhol is lakunk az országban, találhatunk a közelben olyan területet, ahol tanulmányi sétát, 

kirándulást tehetünk. Természetjáró szakosztálytól, nemzeti parkok munkatársaitól, túrázók-

tól, a természetvédelmi őrszolgálattól kaphatunk segítséget, tájékoztatást. Egyre több kiépí-

tett tanösvény van, ahol táblák segítik az informálódást, melyekhez sok esetben tájékoztató 

vagy rejtvényfüzet is készül a gyerekeknek. 

Nyári táborok, erdei iskolák alkalmával már első osztálytól kezdve gondoljunk arra, 

hogy az épített és természeti értékekkel megismertessük a gyerekeket! 

Eszközrendszer: a fejezet tanításához rendelkezésre álló digitális tananyagok, esetleg szük-

séges eszközök (pl.: kémcsövek, szöveggyűjtemények) megnevezése, azonosítása: 

Tankönyv, munkafüzet, füzet, IKT eszközök, egyszerű eszközök (nagyító, távcső, bogárnéző do-

boz, térkép, iránytű a terepre). 

A fejezetekben található, a társadalmi szolidaritást elősegítő témák, feladatok feldolgo-

zása: 

Feladatunk, hogy hazánk szépségeivel, az épített, természeti, kulturális kincsekkel megismer-

tessük tanulóinkat. Elsődleges célunk, hogy szűkebb, majd tágabb lakóhelyünket, a közelben 

található értékeket ismerjék meg a gyerekek, de kirándulásaink vagy „virtuális túráink” során 

felfedezzék, hogy mennyi kincs található hazánkban. A nemzeti parkok, világörökségi helyszí-

nek megismerése, feltérképezése erre alkalmas. 

Beszéljük meg, miért kell ismernünk és védenünk ezeket az értékeket, s ebben mi a 

gyerekek szerepe! Miért fontos a múlt ismerete, a jelen megőrzése a jövő szempontjából? 

A környezettudatos életmód, a fenntartható fejlődés mit jelent a hétköznapokban, mit 

tehetnek a gyerekek maguk és családjuk, s mivel jár ennek figyelmen kívül hagyása? Erősítsük 

a felelősségtudatot, s azt, hogy a világot egységben, rendszerben lássák, felismerjék az ok-

okozati összefüggéseket! 

Keressük a kapcsolatot helyi környezetvédő szervezetekkel, akik képzéseikkel, anyaga-

ikkal, programjaikkal, rendezvényeikkel hozzáadhatnak a tanórai munkához, élményt nyújt-

hatnak, és a közösségben végzett tevékenység erejét is megélhetik tanítványaink. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A hagyományos életmód és a helyi tudás 

jelentőségének megláttatása a környezethez és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- 

és természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember–természet kapcsolat mint rend-

szer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati tudás értékelése.  
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A múzeumok munkájának értékelése. 

A tanult ismeretek átfogó rendszerezése, az esetleges hiányosságok pótlása, megerő-

sítése. 

A tanult ismeretek számonkérése, a tudásszint vizsgálata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek: Miért fontos a természet-

védelem? 

A lakóhely hagyományai. Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb ter-

mészeti és kulturális nevezetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és 

természeti környezete. 

Gombák, növények, állatok. 

Fejlesztési követelmények: Múzeumlátogatás után a szerzett tapasztalatokról beszá-

moló szóbeli vagy írásbeli, esetleg rajzos formában, előre megadott vagy választott szempont 

alapján. 

Néhány jellegzetes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresz-

tül. Közös bemutató készítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és 

mesterséges fogalompár alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában. 

Utazás tervezése a lakóhely és valamely nevezetes helység között, térkép segítségével: 

úticél megtalálása, közbenső állomások felsorolása, látnivalók felsorolása, a távolság és idő-

tartam becslése. 

Életközösség megfigyelése. Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A megfi-

gyelt élőhely élőlényeinek csoportosítása (gomba, növény, állat, zöldség, gyümölcs). 

Néhány jellegzetes állatnyom tanulmányozása, lerajzolása. Életnyomok gyűjtése a te-

repi látogatás során. Állatnyomok megismerése. 

Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, érték-

mentő munkájának megértése. 

A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. 

A tanult ismeretek feldolgozása, ismétlése összefoglaló feladatsor segítségével. 

Kulcsfogalmak: Természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly, életközösség, 

növényi szerv, életciklus. 

************************************************************************** 

VIII/1. Amit elődeink ránk hagytak – Hazánk megyéi és világörökségi helyszínei  

A lecke bevezető verséből (Szepesi Attila: Városok) keressük ki a városokat, s azokat 

keressük meg Magyarország közigazgatási térképén! Figyeljük meg, melyik megyében találha-

tók, s közülük melyik város megyeszékhely! 

Figyeljük meg a térképet, milyen térképjeleket találunk rajta! Hasonlítsuk össze a dom-

borzati térképpel! 
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A tankönyv 60–61. oldali 1. feladatban található táblázatban Magyarország megyéinek 

és megyeszékhelyeinek felsorolását olvashatjuk, a régiók megnevezéseivel együtt. 

A megyeszékhelyek mindegyikével találkoztunk a III. fejezet leckéinek feldolgozásakor. 

Keressük ki ezeket a térképeken, nevezzük meg, melyik nagytájon fekszenek (keressük meg a 

domborzati térképen is), nevezzük/keressük meg, milyen híres épületek találhatók a város-

ban! 

Kapcsolódó feladat: munkafüzet 68/1. 

Szorgalmi feladatként adhatjuk a diákoknak, hogy keressenek híres írókat, művészeket, 

akik ezekben a városokban születtek, alkottak. Saját megyénk megyeszékhelyével alaposab-

ban is ismerkedjünk meg, az épített örökség legfontosabb emlékeit nevezzük meg/keressük 

fel! 

Mi saját megyeszékhelyünk történelme? Mikor alapult? Mióta megyeszékhely? Hány 

perc alatt jutunk oda autóval/tömegközlekedéssel? 

Feladatok a térképen (akár matematikaórán is megoldhatók): 

 Légvonalban milyen messze van egymástól egy-egy megyeszékhely? 

 3-4 megyeszékhelyt szeretnénk felkeresni. Hányféle sorrendben tehetjük ezt? 

A tankönyv 61–63. oldalán hazánk 8 világörökségi helyszínét mutatjuk be. 

A http://www.vilagorokseg.hu/ oldal használatával nagyon sok értékes, érdekes infor-

mációhoz juthatunk ezekről a helyszínekről. Használjuk az órán vagy a felkészüléskor! 

Érdekességek világörökségi helyszínekre bontva: http://www.vilagorokseg.hu/tovabbi-

erdekessegek-1 

Bőséges képgaléria: http://www.vilagorokseg.hu/gallery/index/folderid/21 

Ingyenes ismeretterjesztő anyagok: http://www.vilagorokseg.hu/tajekoztato-diakoknak -  

Kapcsolódó feladat: a munkafüzet 69–70. oldalán található feladatok (világörökség beazono-

sítása fénykép alapján a tankönyv 61., 62., 63. oldalán szintén megtalálható képek segítségé-

vel). 

http://www.vilagorokseg.hu/
http://www.vilagorokseg.hu/tovabbi-erdekessegek-1
http://www.vilagorokseg.hu/tovabbi-erdekessegek-1
http://www.vilagorokseg.hu/gallery/index/folderid/21
http://www.vilagorokseg.hu/tajekoztato-diakoknak
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A munkafüzet 70/3. feladatának megoldásakor kérjünk magyarázatot, érvelést is a gye-

rekektől! 
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A Mf. 70/4. feladat kapcsán elkészíthetjük településünk öröm-bánat térképét is! 

A Mf. 71. oldal szorgalmi feladatában az érdeklődőbb tanulók a világ más tájainak is-

mert világörökségi helyszíneiről tudhatnak meg többet. A c) feladatban pedig maguk is javas-

latot tehetnek ilyen helyszínekre.  

 

************************************************************************** 
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VIII/2. Irány a természet! – Terepgyakorlat 

Rockenbauer Pál gondolatával egyetértve valljuk, hogy a sok, tanteremre ajánlott feladat, já-

ték, interaktív feladat nem pótolhatja a „terepen”, azaz kirándulás, erdei iskola, tanulmányi 

séta közben szerzett tapasztalatokat, saját élményt. 

A tanév bármelyik időszakában, bármelyik témakörnél kerül rá sor, tudjuk az adott té-

makörhöz is kötni! Egyúttal meg tudunk figyeltetni számtalan olyan dolgot, melyre támasz-

kodhatunk majd a későbbiekben. Érdemes fényképeket készíteni, hogy a látottakat előhívjuk 

– nemcsak a gyerekek tevékenységeiről, hanem a látott növényekről, állatokról, a tájról is. 

Sokkal eredményesebb, hasznosabb lesz a terepgyakorlat, ha megfelelően előkészít-

jük. Ez nem feltétlenül csak környezetismeret-órán történhet. 

A menetrend, térképek, leírások tanulmányozása, értelmezése irodalomórán, de akár 

matematikaórán (távolságok becslése, útiköltség, idő becslése, kiszámítása) is történhet. (Tk. 

66/6.) Kapcsolódó munkafüzeti oldalak: 72–73. o. 

A tankönyv 64/1. és 2. feladata a természetjárók tízparancsolatát és a kirándulás prak-

tikus előkészületét írja le. Beszéljük meg a tennivalókat, és magyarázzuk meg, ezekre miért 

van szükség! 

A Tk. 65. oldalon a növények, állatok megfigyeléséhez kapunk tanácsokat.  

Növényhatározót is érdemes magunkkal vinni. A látott növényeket fényképezzük le! 

Az állatnyomokat is kereshetjük, figyelhetjük Próbáljuk ezeket beazonosítani! Figyeljük 

meg az emlősök, madarak, kétéltűek, rovarok nyomait a természetben! Váljunk „nyomozóvá”! 

(Tk. 66/5.) 

Egy kisebb tócsában is megfigyelhetjük élőlények tucatjait – ebben egy nagyító, egy-

szerű szűrő a segítségünkre lehet. Biztassuk a gyerekeket távcső/látcső használatára – ez a 

megfigyelést is segíti, s idei tanévünk egyik leckéjében is tanultunk róla. 

Budapesten a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat szakemberei előzetes egyezte-

tés után szakvezetéssel is segítik munkánkat. http://www.fori.hu/termeszetvedelmi-

orszolgalat 

Növényhatározó internetes oldal: http://novenyhatarozo.info/nevmutato 

Okostelefonra telepíthető növényhatározó app, mely felnőtt segítségével kezelhető: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.educatio.enoveny&hl=hu 

          

http://www.fori.hu/termeszetvedelmi-orszolgalat
http://www.fori.hu/termeszetvedelmi-orszolgalat
http://novenyhatarozo.info/nevmutato
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.educatio.enoveny&hl=hu
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(forrás: a szerző saját fényképei) 

Ha természetvédelmi területen, tanösvényen járunk, sok információhoz juthatunk táb-

lák és leírások segítségével. 

 

************************************************************************** 

  



FI -505010301/1 Kö r nyez e t i s mer et  3 .  |  F I -505010401/1 K örny ez et is me re t  4 .  –  Ta n í t ó i  k éz i kön yv  
 

199 
 

VIII/3. Nemzeti parkok Magyarországon 

A kiegészítő lecke feldolgozását a III. fejezet Összefoglalásakor ajánlottuk(a nagytájakról és a 

kapcsolódó nemzeti parkokról tanulva) – javasoljuk a kézikönyv ezen fejezetének fellapozását. 

A tankönyv 68. oldalán a nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet 

fogalmának magyarázatát írjuk le. Az ezt követő oldalakon Magyarország tíz nemzeti parkjáról 

írunk részletesebben. 

A munkafüzet 74/1. feladatában a nemzeti parkok címereit elevenítjük fel. 

 

A munkafüzet 74/2. feladatának megoldásához a tankönyv 72. oldalán található térké-

pet használhatjuk. 
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A munkafüzet 75. oldalán egy-egy nevezetesség fényképéhez kell megtalálnunk a kap-

csolódó nemzeti parkot. 

 
Megkérdezhetjük, hogy melyik nemzeti parkot nem jelenítettük meg – ez a Duna–

Dráva Nemzeti Park. Képek a nemzeti parkból: 

https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums 

https://www.flickr.com/photos/dunadrava/albums
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS LEHETŐSÉ-

GEI 

A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

A környezetismeret tantárgy keretében a környezetünk megértésével kapcsolatos gondolati 

sémák kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosí-

tása a cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet 

folyamatai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre 

részletesebben érthetők meg.  

A fenti cél érdekében a környezetismeret-órákat úgy kell megszervezni, hogy a nyitott 

attitűd, a tanulók életkori sajátosságából adódó természetes kíváncsiság és kutakodó beállí-

tottság megmaradjon, építsünk rá, illetve irányítsuk, fejlesszük tovább! A környezetismeret-

órákon számos munkamódszert alkalmazhatunk. Lehetőség van sok beszélgetésre, tevékeny-

ségek végzésére, ezeken keresztül a NAT-ban és a kerettantervben megfogalmazott szinte ösz-

szes fejlesztési terület és kulcskompetencia fejlesztésére.  

A környezetismeret tantárgy oktatása (jogosan) szemléletváltáson esett át. A szinte 

minden alsó tagozatos évfolyamon és minden iskolában mindössze heti egy órás tantárgy csak 

a tantárgyi kapcsolódások segítségével, az ismeretek, megfigyelni valók napi rendszerességű 

megfigyeltetésével válhat élővé. Felismerve a tanulók életkori sajátosságait, arra kell töreked-

nünk, hogy minél több tapasztalással, megfigyeléssel, játékosan történjen az ismeretszerzés, 

illetve az eltérő szociokulturális háttérrel érkező gyerekek fogalomhasználata, ismeretanyaga 

bővüljön, az esetleges lemaradások mérséklődjenek. Olyan alapot kell teremtenünk, melyre 

majd építkezni lehet. Nem utolsósorban a gyerekek meglévő, eredendő kíváncsiságát az őket 

körülvevő élő és élettelen környezettel kapcsolatban fenn kell tartanunk.  

A tanórán folyó, alapvetően megfigyelésen és saját élményeken alapuló akár frontális, 

akár páros vagy (kooperatív) csoportmunka elengedhetetlen. Az értékelés ajánlható módja az 

osztályzatokon túl a rendszeres, személyre szabott, azonnali (szóbeli) visszajelzés a tanulók 

számára. A feladatlapok értékelése ne minősítés céljából történjen, hanem azért, hogy a tanító 

a még meglévő elmaradásokra, egyéni hiányosságokra a tanító rálásson, azokat csökkenteni 

tudja.  

Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A 9–11 éves tanuló már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb környezetében, az első 

két évfolyamon pedig már ezek egy részének tudományos magyarázatára is sor került. A rend-

szeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek megfogalmazásának) 

és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét már elkezdtük kialakítani, s 

tovább folytatjuk egyre magasabb szinten. Ekkor figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a 
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rendszer-részrendszer viszonyra, az állandóság és változás létére, a magasabb szintű összefüg-

gések megláttatására. A probléma elhelyezése, a megfigyeléseken és tényeken alapuló meg-

okolás itt válik a vizsgálódás részévé.  

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása (vagy 

kialakítása), a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze.  

A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva – segíthet, hogy a gyermek 

tisztelje az élővilág sokféleségét, ismerje fel a természetvédelem fontosságát. Egyszerű meg-

figyeléseket végezzen a természetben, egyszerű vizsgálatokat és kísérleteket valósítson meg. 

Az eredményeket megfogalmazza, ábrázolja, igényelje az ok-okozati összefüggések keresését, 

a tapasztalatok magyarázatát. Ehhez olyan módszereket javaslunk, amelyek az adott korosz-

tálynak a legjobban megfelelnek:  

 szituációs játékok, 

 kísérletezés,  

 tanulmányi séta,  

 élősarok kialakítása,  

 gyűjtőmunka,  

 kiállítás.  

Az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. taneszközökben a témák feldolgozása alapvetően 

tapasztalatszerzésen alapul. A gyerekek tanítói irányítással, majd egyre önállóbban végzik fel-

adataikat: méréseket, megfigyeléseket, jelenségek megfogalmazását, valamint azok rögzítését 

szóban, rajzban, írásban. Ezt követi a leckék végén a lényegkiemelés a „Jól jegyezd meg!” pik-

togram kíséretében.  

Az ismeretek feldolgozását, megtanulását, begyakorlását a munkafüzetek feladatai se-

gítik. A piktogramok között szereplő méhecske jelzi a gyerekeknek a következő tanórára ösz-

szegyűjtendő vagy elkészítendő feladatokat, valamint a szorgalmi feladatokat.  

Az ismeretek megértését számtalan tapasztalatgyűjtési lehetőség, azok rendszerezése 

és az összegző szövegek biztosítják. Lehetőséget adnak a könyvek a rendszerező és a kombi-

natív képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére, az elemzésre, a direkt és indirekt bi-

zonyításra, a következtetésre, a konkretizációra, az absztrakcióra, az általánosításra, az induk-

tív, a deduktív és a korrelatív gondolkodási képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére. 

Különösen azok a módszerek kedveznek a környezeti nevelésnek, amelyek aktivizálják, cselek-

vésre késztetik, tevékenységekre ösztönzik a tanulókat: az észlelési, megfigyelési, mérési gya-

korlatok.  

Ajánlott együttműködő (kooperatív) tanulási módszerek: 

 kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása;  

 problémafelvetéshez kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás.  
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A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

Az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. tankönyvek és munkafüzetek feladatainak megol-

dása, az ismeretanyag elsajátítása részben még tanítói segítséggel, de egyre inkább önállóan 

valósítható meg. A taneszközök feladatainak egy része frontálisan, a tanórán oldható meg, jó 

néhány feladat alkalmas házi feladatnak, szorgalmi feladatnak, önálló kutatómunkára. A mun-

kafüzet feladatai önállóan vagy csoportosan, párosan megoldhatóak.  

Az önálló feladat feldolgozás mellett azonban továbbra is fontos marad a tanórai ta-

pasztalatszerzés, kísérletezés, tevékenykedtetés. Ennek tárgyi feltételei az iskolában biztosít-

hatók.  

Az otthoni feladatok között vannak rögzítést, gyakorlást segítők, és szorgalmi, kite-

kintő, látókör-szélesítő jellegű feladatok is.  

A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok 

Az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. tankönyvek a hozzájuk szorosan kapcsolódó, rájuk 

szervesen épülő munkafüzetekkel együtt töltik be a tanítás-tanulási folyamatban a megfelelő 

funkciót.  

A pedagógusok munkájának támogatására a papír alapú kiadványokon túl az NKP-n a jövőben 

elérhetőek lesznek a kiegészítő anyagok, melyeket folyamatosan fejlesztünk, bővítünk. Meg-

találhatók:  

 a kiadványok digitálisan letölthető változatai,  

 tanmenetjavaslatok normál és rugalmas változatban,  

 az egyes tankönyvi leckékhez készült játékos feladatok: interaktív feladatok, kisfilmek 

stb.  

A tankönyvre épülő hagyományos és rugalmas tanmenetek 

A taneszközökhöz készültek hagyományos és rugalmas tanmenetjavaslatok, melyek a 

www.tankonyvkatalogus.hu oldalon, a kapcsolódó tankönyveknél megtalálhatóak.  

 

 

 

  

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

A munkafüzetek célja  

A munkafüzet feladatai a tankönyvből elsajátított ismeretanyag rögzítését, gyakorlását, ösz-

szegzését teszik lehetővé. Ezen túl a nagyobb tankönyvi témaegységek utáni összefoglalást is 

segítik különféle feladatok, feldolgozási módszerek által.  

A munkafüzetek tartalma  

Az újgenerációs Környezetismeret 3. és 4. tankönyvekhez tartozó munkafüzetek felépítése kö-

veti a tankönyvekét. Ennek köszönhetően a tankönyvi munka során elsajátított ismereteket 

kellőképpen lehet rögzíteni, gyakorolni. A nagy témakörök lezárásaként a munkafüzetekben 

egy-egy összefoglaló feladatsort találunk. Ezzel megvalósul az addig tanultak összegzése, új 

kontextusba helyezése is.  

A munkafüzetek felhasználásának módja  

A munkafüzetek felhasználási módjára a tanári kézikönyvben a konkrét leckéknél adunk javas-

latot. Ott megjelenik minden olyan tanóra szervezési javaslat, amely a munkafüzet optimális 

felhasználását lehetővé teszi. 


